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อุทยานแห่งชาติ เป็นพืน้ ทีท่ างธรรมชาติทไ่ี ด้รบั การประกาศจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
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จึงนับได้ว่าอุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีคุณค่าและมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องคนไทยทุกคนทีจ่ ะต้องแสดงความมีจติ สำ�นึกและมีสว่ นร่วมในการ
คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ มาตรการหนึ่งในการ
คุ้มครอง ดูแล รักษาอุทยานแห่งชาติเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตัวทรัพยากรธรรมชาติ
อันได้แก่ การกำ�หนดกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ
ก็เพื่อเป็นหลักยึดถือปฏิบัติสำ�หรับผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
สำ�นักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำ�หนังสือ “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอุทยานแห่งชาติ” เพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา
และเป็ น แนวยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านรวมไปถึ ง ผู้ ที่ ส นใจทุ ก ท่ า น
หนังสือฉบับนี้ได้ดำ�เนินการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศสืบไป
(นายสมพงษ์ จีราระรื่นศักดิ์)
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แนวความคิดเรือ่ งอุทยานแห่งชาติเริม่ มีมาประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว คือ ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าช่ ว งเวลานั้ น ได้ มี ก ารสำ � รวจและบุ ก เบิ ก ดิ น แดนทางตะวั น ตกของทวี ป
อเมริกาเหนือเพื่อการตั้งถิ่นฐาน ขยายพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อความรู้ในดินแดนที่ยังไม่มีการ
บุกเบิก เหตุผลผลักดันให้มีการสำ�รวจดังกล่าวคือ การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากร อันทำ�
ให้มีพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลผลิตน้อยลง การสำ�รวจและบุกเบิก
ดังกล่าวทำ�ให้การค้นพบภูมิประเทศที่งดงามหลายแห่ง การตั้งถิ่นฐานและการเพาะปลูกใน
พื้นที่ที่บุกเบิกจากพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทำ�ให้พื้นที่ป่าลดลงมาก จนปี พ.ศ. ๒๔๐๗ แนวความ
คิดทางนิเวศวิทยาของ George Perkins Marsh ในหนังสือ Man and Nature ที่ว่า “มนุษย์
ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การทำ�ลายธรรมชาติก็เท่ากับว่าเป็นการทำ�ลายตัวมนุษย์เอง” ได้
จุดประกายให้มกี ารริเริม่ การสงวนแหล่งธรรมชาติขน้ึ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Abraham
Lincoln ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่ Yellowstone
โดยในระยะแรกมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ พี ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น แหล่ ง
ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น ต่อมาในระยะ ๕๐ ปีมานี้ คำ�ว่า “อุทยานแห่งชาติ” ได้ถูกหลาย
ประเทศนำ�ไปใช้ในพื้นที่ที่สถานภาพและวัตถุประสงค์ที่ต่างกันมากขึ้นทุกที
ในการประชุม The World Congress on National Parks and Protected Areas
ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ประเทศเวเนซูเอลา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำ�หนดนิยาม
และจัดแบ่งประเภทของพื้นที่อนุรักษ์เป็น categories I-IV โดยให้อุทยานแห่งชาติจัดอยู่ใน
categories II โดยนิยามให้อุทยานแห่งชาติ หมายถึง “พื้นที่ธรรมชาติทางบกและ/หรือ
ทะเลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองรักษาระบบนิเวศที่ปรากฏในพื้นที่เพื่อประชาชนรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรืออนุญาตให้ครอบครองที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและ
เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ด้านวิจัย ศึกษาหาความรู้ และนันทนาการที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและกำ�หนดให้การคุ้มครองความหลากหลายของชนิด
พันธุ์และสายพันธุ์ การรักษาสภาพธรรมชาติเพื่อให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและการอำ�นวย
ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคุ้มครองความเป็นธรรมชาติสันโดษ การคุ้มครอง
ลักษณะพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์รองและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้”
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง
“ที่ดินซึ่งรวมความทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำ�น้ำ� ทะเลสาบ เกาะ
และที่ชายทะเล ที่ได้รับการกำ�หนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ…ลักษณะที่ดินดังกล่าว เป็นที่ที่มี
55

สภาพธรรมชาติเป็นทีน่ า่ สนใจ และมิได้อยูใ่ นกรรมสิทธิห์ รือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคคลใดซึง่ มิใช่ทบวง การเมือง ทัง้ นีก้ ารกำ�หนดดังกล่าวก็เพือ่ ให้คงอยูใ่ นสภาพธรรมชาติ
เดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป”
ดังนั้น การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจึงมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีทรัพยากรที่ดีเด่น และหาได้ยากในพื้นที่นั้น ซึ่ง
ได้แก่ พืช สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม สิง่ ทีน่ า่ สนใจทางประวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม มิให้เสื่อมสภาพลงไป ฉะนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดย
เฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่บริหารงานอย่างเพียงพอ
๒. เพือ่ ให้เป็นสถานทีส่ �ำ หรับการศึกษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป เนือ่ งจากอุทยานแห่งชาตินน้ั เปรียบเสมือนห้องเรียนกลางแจ้ง ซึง่ สามารถ
ศึกษา ค้นคว้าวิจัยได้โดยไม่สิ้นสุด ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติจะต้องมีบริการในด้านการศึกษา
เช่น การบรรยาย ฉายภาพยนตร์ เอกสารเผยแพร่ และห้องสมุด นอกจากนี้ จะต้องให้
ความร่วมมือกับสถานการศึกษาหรือสถาบันต่างๆ เพื่อไปศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ
๓. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยที่อุทยานแห่งชาติทั่วไปมี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งอาจจะเป็นทิวเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ถ้ำ� หุบเหว หน้าผา ฯลฯ การ
พักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติกระทำ�ได้โดยวิธีต่างๆ เช่น การตั้งแคมป์พักแรม ดูสัตว์
ถ่ายรูป เดินป่า ชมทิวทัศน์ เป็นต้น ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติจะต้องจัดการให้มีกิจกรรมทาง
นันทนาการ จัดให้มีความสะดวกในการคมนาคม สถานที่พักแรม ร้านอาหาร และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ
การกำ�หนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาตินั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ดังนี้
๑. พื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางนิเวศ
วิทยาของพื้นที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลได้กำ�หนดมาตรฐานไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร
แต่ทั้งนี้ ก็ไม่เป็นเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับคุณค่าของพื้นที่เป็นสำ�คัญ
๒. พื้นที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้
สัตว์ปา่ หรือมีพชื สัตว์ ทีน่ า่ สนใจและหายาก มีทวิ ทัศน์ธรรมชาติทส่ี วยงาม หรือมีปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่น่าสนใจ หรือมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ยาก หรือมีประวัติความเป็นมาที่มี
คุณค่าในด้านทางประวัติศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์
๓. พื้นที่นั้นจะต้องเหมาะต่อการท่องเที่ยว พักผ่อน พักแรม หรือการศึกษาหา
ความรู้ ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
๔. พื้นที่ที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๔.๑ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
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๔.๒ เพือ่ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการในเรือ่ งของธรรมชาติวทิ ยาและนิเวศ

๔.๓ เพือ่ เป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องและถาวรตลอดไป
การประกาศจัดตั้งหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติมีขั้นตอนในการดำ�เนินการ ดังนี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีลำ�ดับขั้นตอนการกำ�หนดหรือขยายเขต
อุทยานแห่งชาติตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการตามกระบวนการตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสนอร่างกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา) ดังนี้
๑. สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลเบื้องต้น การ
สำ�รวจสภาพพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ มีความเหมาะสมที่จะกำ�หนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
หรือผนวกเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิจารณา
๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาความเหมาะสมและตรวจ
สอบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการกำ�หนดไว้เป็นพื้นที่ดำ�เนินการตาม
กฎหมายอื่น เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เขต
หวงห้ามทางราชการทหาร หรือไม่ จากนั้น มีหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อขอความเห็นชอบในการกำ�หนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
๓. เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมีหนังสือให้ความเห็นชอบแล้ว กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือแต่งตั้งหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำ�หน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อเข้าควบคุม ดูแล รักษา หรือบำ�รุงพื้นที่ในระหว่างการดำ�เนินการ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
๔. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือสั่งการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวดำ�เนินการสำ�รวจพื้นที่เตรียมการประกาศหรือขยาย
เขตอุทยานแห่งชาติเบื้องต้น พร้อมลงแนวเขตในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พร้อมทั้ง
จัดทำ�รูปเล่มข้อมูลการสำ�รวจพื้นที่เบื้องต้น รายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช พิจารณา
๕. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาตินำ�เรื่อง
การกำ�หนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้นำ�ชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน และราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งนำ�เรื่องเสนอที่ประชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อทราบ โดยจัดทำ�ข้อมูลของสภาพพื้นที่ป่าโดยละเอียดชี้ให้เห็นถึง
ความจำ�เป็นและความสำ�คัญของการกำ�หนดหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ
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๖. เจ้าหน้าทีจ่ ากสำ�นักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ทำ�การสำ�รวจรังวัดพืน้ ทีร่ ว่ มกับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำ�ผลการรังวัดมาดำ�เนินการจัดทำ�
แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา
๗. สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ นำ�ผลการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ตามข้อ ๔ เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ประจำ�จังหวัด หรือทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพือ่ ทราบ
แล้วรายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา
๘. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบพิจารณาความพร้อมของ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา เสนอเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำ�ร่างพระราชกฤษฎีกา บันทึก
หลักการและเหตุผล พร้อมแนบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา จำ�นวน ๑๔๐ ชุด เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ พิจารณาลงนามในหนังสือเรียนเลขา
ธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ใิ นหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
(เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครั้งที่ ๑)
๑๐. เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๑๑. สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง
รายละเอียดในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา
๑๒. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจพิจาณาและยืนยันร่าง
พระราชกฤษฎีกา ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมแผนที่
ท้ายพระราชกฤษฎีกา จำ�นวน ๑๒ แผ่น ไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓. สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกา พร้อมจัดส่งแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำ�นวน ๒,๐๐๐ แผ่น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครั้งที่ ๒)
๑๔. สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่างพระราชกฤษฎีกา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแล้ว นำ�ขึน้ ทูลเกล้าฯ เพือ่ ลงพระปรมาภิไธยและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายต่อไป
๑๕. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาให้
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป
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พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

_____________________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔
เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอม
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกว่า “พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ แ้ี ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา
ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำ�น้ำ� ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
(๒) “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า ทีด่ นิ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) “ไม้” หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา
ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม้
(๔) “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทกุ ชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ สิง่ ทีเ่ กิด
จากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ทำ�ขึ้น
(๕) “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ าร ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้
มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
การกำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำ�หนดบริเวณที่ดินแห่งใดทีม่ สี ภาพธรรมชาติ เป็นที่
น่าสนใจ ให้คงอยูใ่ นสภาพธรรมชาติเดิมเพือ่ สงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรืน่ รมย์
ของประชาชน ก็ให้มีอำ�นาจกระทำ�ได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดง
แนวเขตแห่งบริเวณที่กำ�หนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำ�หนดนี้เรียกว่า
“อุทยานแห่งชาติ”
ที่ดินที่จะกำ�หนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง
มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
กระทำ�โดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดให้มี
แผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายแสดงเขต
อุทยานแห่งชาติไว้ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
หมวด ๒
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๙ ให้มกี รรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” ประกอบ
ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน
และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่คดีความผิดทีเ่ ป็น
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท
เมื่อกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
กรรมการผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ ตามความในวรรคก่อน อยูใ่ นตำ�แหน่งตามวาระเท่าทีผ่ ทู้ ต่ี นแทน
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มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่
ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ การประชุมทุกคราว ต้องมีกรรมการประชุมไม่ต�ำ่ กว่ากึง่ จำ�นวนของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้
(๑) การกำ�หนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ
(๒) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๓) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา
หมวด ๓
การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
(๒) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสื่อม
สภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำ�มันยาง น้ำ�มันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(๓) นำ�สัตว์ออกไป หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
(๔) ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำ�ให้เสือ่ มสภาพแก่ดนิ หิน กรวด
หรือทราย
(๕) เปลีย่ นแปลงทางน้�ำ หรือทำ�ให้น�ำ้ ในลำ�น้�ำ ลำ�ห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง
(๖) ปิดหรือทำ�ให้กีดขวางแก่ทางน้ำ�หรือทางบก
(๗) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสื่อม
สภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำ�ผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว
(๘) เก็บหรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้
(๙) นำ�ยานพาหนะเข้าออก หรือขับขีย่ านพาหนะในทางทีม่ ไิ ด้จดั ไว้เพือ่ การนัน้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๐) นำ�อากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
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(๑๑) นำ�หรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
(๑๒) นำ�สัตว์เลีย้ งหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดี
กำ�หนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๑๓) เข้าไปดำ�เนินกิจการใดๆ เพือ่ หาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ
(๑๕) นำ�เครือ่ งมือสำ�หรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้น
กำ�หนดไว้
(๑๖) ยิงปืน ทำ�ให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(๑๗) ส่งเสียงอือ้ ฉาวหรือกระทำ�การอืน่ อันเป็นการรบกวน หรือเป็นทีเ่ ดือดร้อน
รำ�คาญแก่คนหรือสัตว์
(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำ�ให้เกิดเพลิง
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้บคุ คลใดกระทำ�ให้หลักเขต ป้าย หรือเครือ่ งหมายอืน่ ซึง่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์
มาตรา ๑๘ บุคคลซึง่ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำ�หนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือ
การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพัก
อาศัย หรือเพื่ออำ�นวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกำ�หนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐ การจับกุมปราบปรามผูก้ ระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำ�รวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
มาตรา ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี �ำ นาจออกคำ�สัง่ ให้ผกู้ ระทำ�ความผิดตามมาตรา
๑๖ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำ�ใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ในกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ้ี เป็นเหตุให้มสี ง่ิ ปลูกสร้างขึน้ ใหม่
หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจสั่งให้
ผู้กระทำ�ความผิดทำ�ลายหรือรือ้ ถอนสิง่ นัน้ ๆ ออกไปให้พน้ อุทยานแห่งชาติ หรือทำ�ให้สง่ิ นัน้ ๆ
กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำ�ความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำ�
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ความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะกระทำ�ดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำ�ความ
ผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำ�การเสียเองนั้น
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๒๓ ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชำ�ระเงินเนื่องในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน สำ�หรับการที่ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่
ในอุทยานแห่งชาติ อธิบดีมีอำ�นาจกำ�หนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำ�รุงอุทยานแห่งชาติ เงินค่าปรับที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายได้อื่นๆ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกำ�หนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
หมวด ๕
บทกำ�หนดโทษ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) มาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ถ้าปรากฏว่าสัตว์ หรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ก็บหาหรือนำ�ออกมีราคาแพงเล็กน้อย หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มีเพียงเล็กน้อย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๘) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗)
(๑๘) หรือ (๑๙) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๒๘ บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๒๙ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้
ในการกระทำ�ความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) ฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือมาตรา ๑๖ (๒)
ฐานทำ�ให้เป็นอันตรายหรือทำ�ให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือตามมาตรา ๑๖ (๓) ฐานทำ�ให้เป็น
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อันตรายต่อสัตว์ หรือตามมาตรา ๑๖ (๔) ฐานทำ�ให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพแก่ดิน
หิน กรวด หรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคำ�นึงว่าเป็นของผู้กระทำ�ความผิดและมี
ผู้ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลหรือไม่
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ สัมปทานและใบอนุญาตทำ�ไม้หรือเก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำ�ประโยชน์ในที่ป่าคุ้มครอง หรือป่าสงวนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทำ�เหมืองแร่ และสัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใด
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป เพียงเท่า
กำ�หนดอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เพือ่ คุม้ ครองรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่
ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำ�ลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำ�นวยประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๗๘ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔)
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พระราชกำ�หนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๓๒
______________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำ�หนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกำ�หนดนี้เรียกว่า “พระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒”
มาตรา ๒ พระราชกำ�หนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึง่ ได้ออกให้แก่บคุ คลใดไว้แล้วก่อนวันทีพ่ ระราช
กฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไป เพียงเท่ากำ�หนดอายุของใบ
อนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร
ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
๑๖ (๑๓) ก่อน”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำ�หนดฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำ�หนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทาน
บัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้
แก่บุคคลใดไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการกำ�หนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่อนุญาตดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบ
อนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำ�หนดให้สิทธิการทำ�กิจการที่ได้
รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลง หากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำ�เป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกำ�หนดนี้
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒)
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พระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕
______________________
ฯลฯ
มาตรา ๑๒๙ ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้แก้ไขคำ�ว่า
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” คำ�ว่า “ปลัดกระทรวงเกษตร” เป็น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม” คำ�ว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ”
ฯลฯ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดย
มีภารกิจใหม่
ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และ
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรี
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำ�นาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้
เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควร
แก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีความ
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำ�นาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด
ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงาน
ใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำ�นาจหน้าที่ และเพิม่
ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้
ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำ�เป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕)
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NATIONAL PARK ACT,
B.E. 2504

______________________
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 22nd day of September, B.E. 2504;
Being the 16th Year of the Present Reign.
that;

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim

Whereas it is expedient to have a law on national park ;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent
of the Constituent Assembly acting as the National Assembly, as follows:
Section 1. This Act shall be called the “National Park Act, B.E. 2504”
Section 2. This Act shall come into force as and from the day following
the date of its publication in the Government Gazette.
Section 3. All other laws, rule and regulations in so far as they are already
provided by this Act, of are contrary to or inconsistent with the provisions of this
Act shall be replaced by this Act.
Section 4. In this Act:
(1) “Land” means surface of land in general, and includes mountain,
creek, swamp, canal, marsh, basin, waterway, lake, island and seashore;
(2) “National park” means the land which is determined as national
park under this Act:
(3) “Woody plant” includes all kinds of plants which are trees,
brushwoods or creepers, including all parts thereof:
(4) “Animal” means all kinds of animals including all parts thereof,
and things obtained from or produced by the animals;
(5) “Competent official” means the person appointed by the Minister
for the execution of this Act;
(6) “Director-General” means the Director-General of the Forestry
Department;
(7) “Minister” means the Minister who takes charge and control
for the execution of this Act.
Section 5. The Minister of Agriculture shall take charge and control for the
execution of this Act, and shall have the power to appoint competent officials and
to issue Ministerial Regulations for the execution of this Act.
Such Ministerial Regulations shall come into force upon their publication
in the Government Gazette.
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CHAPTER 1
Determination of Land to be National Park
Section 6. When it is deemed appropriate to determine any area of land,
the natural features of which are of interest and to be maintained with a view
to preserving it for the benefit of public education and pleasure, the
Government shall have the power to do so by a Royal Decree, A map showing the
boundary lines of the determined area shall be annexed to such Royal Decree.
The determined area shall be called the “National Park.”
The land to be determined as national park must not be owned or legally
possessed by any person other than public body.
Section 7. The extension or the cancellation for the whole or a part of
the national park shall be made by a Royal Decree. In case of cancellation not
for the whole of the national park, a map showing the changing area shall be
annexed to the Royal Decree.
Section 8. The competent official shall provide the boundary posts and
signs or other marks sufficiently for enabling the public to know the boundary of
the national park.
CHAPTER 2
National Park Committee
Section 9. There shall be a committee called the “National Park Committee”
consisting of the Under-Secretary of State for Agriculture as chairman,
Director-General of the Forestry Department, representative f the Department
of Interior, representative of the Land Department, and other members not more
than eleven in number appointed by the Cabinet.
Section 10. The member appointed by the Cabinet holds office for a term
of two years.
The retired member may be reappointed.
Section 11. Apart from retirement on account of expiration of the term of
office under Section 10, the member vacates his office upon :
(1) death;
(2) resignation;
(3) being removed by the Cabinet;
(4) being incompetent or quasi-incompetent;
(5) being imprisoned by a final judgment, except for a petty offence
or offence committed through negligence.
When a member vacates his office before the expiration of the term of
office, the Cabinet may appoint another person to fill the vacancy.
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The member appointed under the preceding paragraph remains in office
only for the term of office of the person he replaces.
Section 12. At the meeting of the committee, of the chairman does not
attend it or is absent there from, the committee shall elect one of its members to
preside over the meeting.
Any decision of the meeting shall be taken by a majority of votes.
In voting, each member shall have one vote. In case of a tie, the presiding
chairman shall have an additional vote as casting-vote.
Section 13. At every meeting there must be an attendance of not less than
one half of the total members in order to constitute a quorum.
Section 14. The committee may appoint a subcommittee to consider or
perform any activity as assigned by it,
Section 15. The committee has the duty to give advice to the Minister in
the following matters :
(1) Determination of land to be reserved as national park and
extension or cancellation of the national park;
(2) Protection and maintenance of the national park;
(3) Matters consulted by the Minister
CHAPTER 3
Protection and Maintenance of the National Park
Section 16. Within the national park, no person shall :
(1) Hold or possess land, or clear or burn the forest;
(2) collect, take out, or do by any means whatsoever things endangering
or deteriorating woody plant, gum, yang, wood-oil, turpentine, mineral or other
natural resources;
(3) Take out animals or do by any means whatsoever things endangering
the animals:
(4) do by any means whatsoever things endangering or deteriorating
soil, rock, gravel or sand;
(5) change a water-way or cause the water in a river, creek, swamp or
marsh to overflow or dry up;
(6) close or obstruct a watercourse or way;
(7) collect, take out, or do by any means whatsoever things endangering
or deteriorating orchids, honey, lac, charcoal, barks or guano;
(8) collect or do by any means whatsoever things endangering flowers,
leaves or fruits;
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(9) take in, take out any vehicle or drive it on the way not provided for
such purpose, unless permission is obtained from the competent official;
(10) cause any aircraft to take off or land in the place not provided for
such purpose, unless permission is obtained from the competent official;
(11) take cattle in or allow them to enter;
(12) take in any; domestic animal or beast of burden, unless he has
complied with the rule prescribe by the Director General and approved by the
Minister;
(13) carry on any activity for benefit, unless permission is obtained
from the competent official;
(14) post up a notification or advertisement, or scratch or write on any
place;
(15) take it any gear for hunting or catching animals or any weapon,
unless permission is obtained from the competent official and the conditions on
prescribed by the latter have been complied with;
(16) fire any gun, cause any explosive article to be exploded or let off
any fireworks;
(17) make a noisy disturbance, or do other act causing trouble or
nuisance to any person or animal;
(18) discharge rubbish or things at the place not provided for such
purpose;
(19) leave any inflammable article which may cause fire.
Section 17. No person shall remove, deface, damage or render useless the
boundary posts, signs or other marks furnished by the competent official under
this act.
Section 18. Any person entering the national park must comply with the
order of the competent official given in compliance with the rule prescribed by
the Director-General and approved by the Minister.
Section 19. The provisions of Section 16 and Section 17 shall not apply
to the official carrying out any works for protection and maintenance of the
national park for education or technical research, or for facilitating tourism or
sojourn, or rendering safety or giving knowledge to the public provided that it
be in accordance with the rule prescribed by the Director-General and approved
by the Minister.
Section 20. In suppressing illegal activities according to this Act, the
competent official shall be the administrative official or police under the Criminal
Procedure law.
Section 21. The competent official shall have the power to order the person
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committing the offence under Section 16 to get out of the national park or to
refrain from doing any act therein.
Section 22. In case any violation of this Act has caused anything into
being or rendered a change in condition to anything in the national park, the
competent official shall have the power to give the offender an order to have
such thing demolished, removed from the national park, or restored to its former
condition, as the case may be. In case the offender fails to comply therewith or
the offender is unknown or for prevention or alleviation of the national park from
damage, the competent official himself may take any of the said actions as may
be appropriate. The expenses incurred thereby shall be borne by the offender.
CHAPTER 4
Miscellaneous
Section 23. If the Director-General thinks it appropriate to require from
the public any payment for services of facilities given by the competent official
in the national park, or to require any person to pay fee of remuneration for
permission to carry on any activity or to sojourn therein, he is empowered to fix
the rates and lay down rules concerning the collection of the said service charge,
fee or remuneration, with the approval of the Minister.
Money collected under the preceding paragraph, fund donated for
maintenance of the national park, fine accruing from settlement of the case
conducted by the competent official under Section 28 and other kinds of
income shall be exempted from any tax or duly, and kept as the expenditure for
maintenance of the national park according to the rules and methods prescribed
by the Director General and approved by the Minister.
CHAPTER 5
Penalty
Section 24. Whoever violates Section 16 (1), (2), (3), (4), or (5) shall
be punished with imprisonment not exceeding five years or fine not exceeding
twenty thousand baht,. or both.
Section 25. Whoever violates Section 16 (6), (7), (9), (10), or (11),
Section 17 or Section 18 shall be punished with imprisonment not exceeding
one month or fine not exceeding one thousand baht, or both.
Section 26. Whoever violates Section 16 (2), (3), (4), or (7) shall, in case
the animal or property collected or taken out is of small value or a slight damage
is caused thereby, be punished with fine not exceeding five hundred baht.
Section 27. Whoever violates Section 16 (8), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18) or (19) shall be punished with fine not exceeding five hundred baht.
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Section 28. The competent official shall have the power to settle the case
in respect of offences under Section 25, Section 26 and Section 27.
Section 29. All weapons, instruments, utensils and vehicles used by any
person in committing the offence of clearing or burning the forest under
Section 16 (3) or offence of endangering animals under Section 16 (3) or offence
of endangering or deteriorating soil, rock, gravel or sand under Section 16 (4)
shall be forfeited regardless of whether they belong to the offender, and whether
any person is convicted.
Transitory Provision
Section 30. Any concession or licence for working timber or collecting
forest product under the law on forest, licence for residing in or exploitation of a
protected of reserved forest under the law on protection and reservation of forest,
prospecting licence, mining concession or licence under the Land Code which
was granted or issued to any person before the day of enforcement of the Royal
Decree valid issued under Section 6 shall be valid only for the remaining period
of such concession, prospecting licence, mining concession or licence.
Countersigned by
Field Marshal S. Dhanarajata
Prime Minister
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กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง แต่งตัง้
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัตอิ ทุ ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำ�สัง่ อืน่ ใด ในส่วนทีก่ �ำ หนดไว้แล้ว หรือซึง่ ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ แต่งตัง้ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๓.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ชช.
(๔) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๕) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(๖) ผู้อำ�นวยการกอง
(๗) เลขานุการกรม
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(๘) ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(๙) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้
(๑๐) บุคลากร นิติกร วิทยาจารย์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์ นักกีฏวิทยา
(๑๑) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
(๑๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่
บริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ บรรณารักษ์
(๑๓) นายช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ช่าง
เครื่องกล นายช่างเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ช่างโยธา สถาปนิก
นายช่างสำ�รวจ ช่างสำ�รวจ นายช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ช่างภาพ ช่างไฟฟ้า
(๑๔) พนักงานพิทักษ์ป่า ควาญช้าง นายท้ายเรือกลลำ�น้ำ� ช่างซ่อมบำ�รุง
หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ พนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักร พนักงานสต๊าฟส์ พนักงานสวนป่า ช่างรังวัด นายท้ายเรือ
กลชายทะเล พนักงานวิทยุสื่อสาร
๓.๒ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(๕) ผู้อำ�นวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) ป่าไม้จังหวัด
(๘) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้
(๙) บุคลากร นิติกร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่
สถิติ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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(๑๐) นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๑๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
(๑๒) ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ช่างไฟฟ้า
(๑๓) ช่างเครือ่ งมือกล พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครือ่ งจักร พนักงาน
สวนป่า
๓.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
(๕) ผู้อำ�นวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๘) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าพนักงานประมง
(๙) เจ้าหน้าที่สื่อสาร นักเดินเรือ นายเรือ นายท้ายเรือ นายช่างกลเรือ
ช่างเครื่องเรือ
๓.๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปลัดกระทรวง
(๒) รองปลัดกระทรวง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๔) หัวหน้าสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(๕) นักวิชาการสิง่ แวดล้อม เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์
นโยบายและแผน วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล ในสังกัดสำ�นักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
๔.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๓ มีอำ�นาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
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๔.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๔ มีอำ�นาจหน้าที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
				
สุวิทย์ คุณกิตติ
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคผูปฏิบัติงานโครงการหลวง
อินทนนท โครงการหลวงปาเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม โครงการหลวงแม่ปูนหลวง โครงการหลวง
หวยน้ำ�ขุน โครงการหลวงหวยน้ำ�ริน จังหวัดเชียงราย เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อใหมีอํานาจในการดําเนินการขยายเขตการไฟฟา
ในเขตอุทยานแหงชาติเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแลรักษา อุทยานแหงชาติและอํานวย
ความสะดวกในการทัศนาจรในอุทยานแหงชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงแตงตั้งใหผูแทนการไฟฟา
สวนภูมิภาค ผูปฏิบัติงานโครงการหลวงอินทนนท โครงการหลวงปาเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม
โครงการหลวงแมปูนหลวง โครงการหลวงหวยน้ำ�ขุน โครงการหลวงหวยน้ำ�ริน จังหวัด
เชียงราย เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมอี าํ นาจ
ปฏิบัติการในการขยายเขตการไฟฟาในเขตอุทยานแหงชาติที่อยูในเขตทองที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงนาม) ยงยุทธ ติยะไพรัช
			
(นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๖ ง ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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เรื่อง ประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________
โดยทีเ่ ปนการสมควรแตงตัง้ เจาหนาทีก่ องทัพเรือ ผูท ก่ี องทัพเรือไดมคี าํ สัง่ มอบหมาย
ใหปฏิบัติงานหนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ในพื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน
และอุทยานแหงชาติหมูเ กาะสุรนิ ทร จังหวัดพังงา เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อใหมีอํานาจในการดําเนินการกอสรางและปฏิบัติงานประจํา
หนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชนในการคุมครอง
ดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ และอํานวยความสะดวกและใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จึงแตงตัง้ ใหเจ้าหนาทีก่ องทัพเรือ
ผูที่กองทัพเรือไดมีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานหนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเลใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน และอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีอํานาจในการ
ดําเนินการกอสรางและปฏิบัติงานประจําหนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของหนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยใหถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
			

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงนาม) ยงยุทธ ติยะไพรัช
(นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙)
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เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่กองทัพอากาศเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งเจาหนาที่กองทัพอากาศ ผูที่กองทัพอากาศไดมีคําสั่ง
มอบหมายใหปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมและแจงเตือนการปองกันทางอากาศ
(RTADS Phase II) ซึ่งปฏิบัติงานสถานีเรดาร สถานีโทรคมนาคม การกอสรางถนนและ
การปองกันการพังทลายของดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เปน
พนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมอี าํ นาจในการจับกุม
ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอํานาจในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อประโยชนใน
การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงแตงตั้งใหเจาหนาที่กองทัพ
อากาศ ผูท ก่ี องทัพอากาศไดมคี าํ สัง่ มอบหมายใหปฏิบตั งิ านโครงการพัฒนาระบบควบคุมและ
แจงเตือน การปองกันทางอากาศ (RTADS Phase II) ซึ่งปฏิบัติงานสถานีเรดาร สถานี
โทรคมนาคม การกอสรางถนนและการปองกันการพังทลายของดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ ใหมีอํานาจในการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอํานาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ทองที่ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
			
(ลงนาม) ยงยุทธ ติยะไพรัช
				
(นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๐ ง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙)
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เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวงเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
..............................................
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งเจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวง ผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมาย
ใหปฏิบตั งิ านในหนาที่ ผูอ าํ นวยการสถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท และหัวหนาสถานีวจิ ยั
โครงการหลวงอินทนนท ซึง่ ปฏิบตั งิ านภายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของมูลนิธโิ ครงการหลวงในพื้นที่
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมอี าํ นาจในการจับกุมปราบปรามผูก ระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอํานาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
หรือการศึกษา หรือวิจยั ทางวิชาการ หรือเพือ่ อํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแ กประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงแตงตัง้ ใหเจาหนาทีม่ ลู นิธิ
โครงการหลวง ผูท ไ่ี ดรบั คําสัง่ มอบหมายใหปฏิบตั งิ านในหนาทีผ่ อู าํ นวยการสถานีวจิ ยั โครงการ
หลวงอินทนนท และหัวหนาสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่
รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีอํานาจในการ
จับกุมปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอํานาจ
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายใน
พื้นที่ที่กําหนดไวบริเวณหนวยวิจัยดอยผาตั้ง สวนสิริภูมิ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท
(ขุนกลาง) ขุนหวยแหง และหนวยแมยะนอย อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
			
		
		

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงนาม) เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
(นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
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เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
..............................................
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
๒๕๓๕ เพื่อใหมีอํานาจในการดําเนินการขุดลอกแหลงน้ำ�ในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา เพื่อแกปญหาอุทกภัยหรือภัยแลงอันเปนการกระทํา
เพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหาม
ลาสัตวปา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จึงแตงตัง้ ใหผวู า ราชการจังหวัด เปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีอํานาจปฏิบัติการในการขุดลอกแหลงน้ำ�ในเขตอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา เพื่อแกปญหาอุทกภัยหรือภัยแลงที่
อยูในเขตทองที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงนาม) เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
(นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม้
..............................................
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งพนักงานราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช บางตําแหนงใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ แตงตั้งใหพนักงานราชการ ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) พนักงานพิทักษปา
(๒) เจาหนาที่ตรวจปา
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาทีต่ ามขอ ๑ มีอาํ นาจหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๓ ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน
ตนไป
			

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) สุวิทย์ คุณกิตติ
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๗
______________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกำ � หนดระเบี ย บกรมป่ าไม้ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ข องพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรม
ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมป่าไม้กับมูลนิธิพระธรรมกายขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวาง
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการปฏิบตั ขิ องพนักงานเจ้าหน้าที่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ที่จะอำ�นวยความสะดวก เพื่อปฏิบัติการ
เกี่ยวกับโครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วม
ระหว่างกรมป่าไม้กับมูลนิธิพระธรรมกาย เท่านั้น
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำ�หนดบริเวณพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ส�ำ หรับกิจการของโครงการ
ศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมร่วมกับมูลนิธพิ ระธรรมกาย โดยให้มแี ผนทีแ่ สดงบริเวณดังกล่าว
และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทำ�เครื่องหมายแสดงแนวเขตของบริเวณพื้นที่ที่จะ
ใช้เพื่อกิจการของโครงการนี้ไว้ให้ชัดเจน แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ และส่งสำ�เนาให้
มูลนิธิพระธรรมกายทราบด้วย
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้
ทำ�หน้าที่หัวหน้าศูนย์และฝึกอบรมจริยธรรม ร่วมกับมูลนิธิพระธรรมกายในเขตอุทยานแห่ง
ชาติทเ่ี กีย่ วข้องมีอ�ำ นาจปฏิบตั กิ ารในเขตทีไ่ ด้ประกาศกำ�หนดตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามโครงการ
ศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาติที่กรมป่าไม้เห็นชอบ
ข้อ ๕ ให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติรว่ มกับมูลนิธพิ ระธรรมกายจัดทำ�แผนการก่อสร้าง
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติ และให้ด�ำ เนินการปรับปรุงพืน้ ที่
และทำ�การก่อสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกตามแบบแปลนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากกรมป่าไม้
ภายในขอบเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศกำ�หนดตามข้อ ๓.
ในกรณีทม่ี คี วามจำ�เป็นต้องตัดไม้เพือ่ ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสภาพของ
พืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ตามโครงการนีใ้ ห้หวั หน้า
36

อุทยานแห่งชาติหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ทำ�หน้าทีห่ วั หน้าศูนย์ดงั กล่าวใน
ข้อ ๔ ดำ�เนินการดังนี้
(๑) ทำ�บัญชีไม้ที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนที่และทำ�บัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้
ที่จำ�เป็นต้องตัดฟันเพื่อขอรับการอนุมัติก่อนดำ�เนินการตาม (๒)
(๒) ไม้ทม่ี ขี นาดตัง้ แต่ ๑๐๐ เซนติเมตรขึน้ ไป ให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติขอรับ
อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้
(๓) ไม้ทม่ี ขี นาดต่�ำ กว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติหรือผูท้ ไ่ี ด้
รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ทำ�หน้าที่หัวหน้าศูนย์ดังกล่าวในข้อ ๔ มีอำ�นาจดำ�เนิน
การได้
ในการวัดขนาดไม้ให้ถือเกณฑ์การวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง ๑๓๐ เซนติเมตรจาก
พื้นดิน
ไม้ที่ตัดออกตาม (๒) และ (๓) ให้กระทำ�ได้เฉพาะในขอบเขตของพื้นที่ที่ได้กำ�หนด
ให้ใช้เพื่อการก่อสร้างหรือเพื่อการปรับปรุงสภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อโครงการนี้ และการทำ�ทางเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น ให้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ทำ�หน้าที่หัวหน้า
ศูนย์ดังกล่าวในข้อ ๔ จัดทำ�บัญชีทรัพย์สินจำ�นวนไม้ที่ตัดฟันลงตามที่ปรากฏในบัญชีนั้นไว้
เป็นหลักฐาน และหากมีความประสงค์จะนำ�ไม้ไปใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติ ก็ให้ขอ
อนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้
ข้อ ๖. ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาทีจ่ ะต้องตีความและวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ
ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
				
			
		

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗
(ลงนาม) จำ�นงค์ โพธิสาโร
(นายจำ�นงค์ โพธิสาโร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ฉบับที่ ๑ / ๒๕๐๖
เรื่อง การนำ�สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
______________________
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมป่าไม้กำ�หนด
ระเบียบการนำ�สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ คือ
ก. ม้า ลา ฬ่อ เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ข. สุนัข
ค. เป็ดและไก่ที่นำ�ไปใช้บริโภค
ง. สัตว์ชนิดอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นหนังสือ
ข้อ ๑ ผู้ที่ประสงค์จะนำ�สัตว์ชนิดที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ข. และ ง. เข้าไปใน
เขตอุทยานแห่งชาติ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ทางเข้าทราบชนิด จำ�นวนสัตว์ และ
ระยะเวลาที่จะนำ�ออก โดยกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำ�หนดให้
และให้นำ�หลักฐานการฉีดยาป้องกันโรคระบาดของสัตว์นั้นไปแสดงด้วย
ข้อ ๒ ผู้นำ�สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องนำ�สัตว์เลี้ยง
หรือพาหนะนั้นกลับออกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติในระยะเวลาตามที่ตนแจ้งตามข้อ ๑ เว้น
แต่จะได้รับการอนุญาตจากหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓ ผูน้ �ำ สัตว์เลีย้ งหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ข้อ ๑ ต้องควบคุม
ดูแลและให้อาหารแก่สัตว์พาหนะนั้น และต้องกักขังผูกหรือล่ามสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์พาหนะ
นั้นไว้ในบริเวณที่พัก หรือในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อการนั้น ห้ามมิให้ปล่อย
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะออกบริเวณดังกล่าวแล้ว ยกเว้นการใช้สัตว์ที่เป็นพาหนะสำ�หรับขี่
ไปตามทางที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำ�หนดไว้เพื่อการนั้น
ข้อ ๔ ถ้าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะที่นำ�เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเกิดเป็นโรค
ระบาดหรือตายในอุทยานแห่งชาติ ผู้นำ�เข้าต้องกักขัง ผูกหรือล่ามสัตว์นั้นไว้ และห้ามมิให้
นำ�ซากสัตว์ที่ตายเคลื่อนที่ และให้รีบแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิ
ให้โรคระบาดแพร่หลายออกไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำ�ลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเสียได้ โดย
ผู้นำ�เข้าจะเรียกค่าเสียหายใดๆ จากพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ และผู้นำ�เข้าต้องออกค่าใช้จ่าย
สำ�หรับการถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
ข้อ ๕ ถ้าผูน้ �ำ สัตว์เลีย้ งหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนี้ หรือตามคำ�สั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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ดำ�เนินการตามกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนและจัดการกับสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี และผู้นำ�เข้าต้อง
ออกค่าใช้จ่ายสำ�หรับการนั้น ถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๖ ถ้าปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงพาหนะของผู้ใดที่นำ�เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจะ
ทำ�ร้ายแก่คนหรือสัตว์อื่นๆ หรืออาจทำ�ความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งใดๆ ซึ่งผู้นำ�เข้าไม่
สามารถป้องกัน หรือควบคุมสัตว์นั้นได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำ�การใดๆ แก่สัตว์นั้น
เพือ่ ป้องกันหรือยับยัง้ อันตรายหรือความเสียหายได้ตามควรแก่กรณี โดยผู้นำ�เข้าหรือเจ้าของ
สัตว์นั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำ�ของสัตว์นั้น และต้อง
ออกค่าใช้จ่ายสำ�หรับการนั้น ถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
			
			
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๖
(ลงนาม) วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา
(นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการทำ�เหมืองแร่
หรือปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทาน
อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำ�หนดอุทยานแห่งชาติใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙
______________________
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปดำ�เนิน
กิจการทำ�เหมืองแร่ที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วย
แร่ ห รื อ สั ม ปทานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยปิ โ ตรเลี ย มอยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก ากำ� หนด
อุทยานแห่งชาติใช้บังคับ รวมทั้งการกำ�หนดอัตราและการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางอย่างเดียวกัน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓
วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนิน
กิจการทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ
สัมปทาน อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำ�หนดอุทยานแห่งชาติใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สัง่ อืน่ ใดในส่วนทีก่ �ำ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รกั ษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำ นาจตีความวินจิ ฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การขออนุญาต
ข้อ ๕ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตรตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำ�หนด
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ งใดใช้ บั ง คั บ และมี ค วามประสงค์ จ ะดำ � เนิ น กิ จ การทำ � เหมื อ งแร่ ห รื อ
ปิโตรเลียมในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นต่อไป ให้ยื่นคำ�ขอต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นตาม
แบบ อ.ช. ๕ ท้ายระเบียบนี้พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำ�ขอ
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หมวด ๒
การขออนุญาต
ข้อ ๖ เมื่อได้รับคำ�ขออนุญาตตามข้อ ๕ แล้ว ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออกไป
ดำ�เนินการตรวจสอบสภาพพืน้ ทีท่ ข่ี ออนุญาตและดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับขออนุญาต แล้วรายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขออนุญาตตามแบบ อ.ช.๖
พร้อมความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณา โดยในการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการพิจารณาให้
ความเห็นนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอาจประสานงานกับป่าไม้เขตท้องที่ขอสำ�เนาหลักฐาน
การตรวจสอบสภาพพื้นที่และการอนุญาตเดิม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ มาประกอบพิจารณาดำ�เนินการก็ได้
ข้อ ๗ การอนุญาตให้เป็นอำ�นาจของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบ
หมายและมีกำ�หนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๕ ปี
ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเห็นควรไม่อนุญาต
ให้เข้าไปดำ�เนินกิจการทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนให้เสนอกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กันพื้นที่ส่วนนั้นออกจากเขต
ประทานบัตรโดยอาศัยอำ�นาจตาม มาตรา ๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามอัตราที่อธิบดี
กรมป่าไม้กำ�หนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้และเมื่อจะเข้าไปดำ�เนินการทำ�
เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพื้นที่ส่วนใดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตต้องชำ�ระค่า
ตอบแทนในการเข้าไปดำ�เนินกิจการทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้ ตามอัตราที่
อธิบดีกรมป่าไม้ก�ำ หนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ยระเบียบนี้ โดยให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติ
เป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้นำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินการปลูกป่าและฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิม
ข้อ ๙ การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตตามแบบ อ.ช. ๗ ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๓
การจัดการกับไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เปิดทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียม
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้รับอนุญาตจะเข้าไปดำ�เนินการทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพื้นที่
ส่วนใดของพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาต ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทราบล่วงหน้าก่อนพร้อมแผนที่
แสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และ
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนต้องร่วมนำ�ตรวจสอบพื้นที่กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
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ข้อ ๑๑ เมือ่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้รบั แจ้งตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้เร่งออกไปดำ�เนิน
การสำ�รวจจัดทำ�บัญชีไม้โดยให้ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้รับอนุญาตเป็นผู้นำ�สำ�รวจ และให้
นำ � ระเบี ย บกรมป่ าไม้ ว่ า ด้ ว ยการสำ � รวจและการทำ �ไม้ ใ นบริ เ วณป่ า ที่ เ ปิ ดใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ ทำ �
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อรายงานขออนุมัติกรมป่าไม้ต่อไป
ในการสำ�รวจไม้ให้ดำ�เนินการสำ�รวจเฉพาะไม้ที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมเท่านั้น นอกจากนั้นให้ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ
ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระทบกระเทือนกับสภาพอุทยานแห่งชาติน้อยที่สุดและเป็นการรักษาสภาพ
ธรรมชาติเดิมไว้
ข้อ ๑๒ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติให้ตัดฟันไม้ดังกล่าวได้แล้ว ให้หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติดำ�เนินการตัดฟัน โดยได้รับการสนับสนุนการดำ�เนินการจากองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ แต่ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นต้องเร่งดำ�เนินการทำ�เหมืองแร่หรือปิโตรเลียม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
อาจดำ�เนินการตัดฟันโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้รับอนุญาต เพื่อนำ�ไม้ไปรวมหมอน หรือ
กองไว้ ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตซึ่ งไม่ กี ด ขวางหรื อ เป็ น อุ ป สรรคในการทำ � เหมื อ งแร่ ห รื อ
ปิโตรเลียมและจัดทำ�บัญชีไม้รายงานกรมป่าไม้ เพื่อจัดการขายไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรม
ป่ า ไม้ ห รื อ อนุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองดู แ ลรั ก ษา
อุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
ทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำ�นวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป
หมวด ๔
การต่ออายุหนังสืออนุญาต
ข้อ ๑๓ ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ยื่นคำ�ขอต่อ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หากไม่ยื่นภายใน
กำ�หนดเวลาดังกล่าวให้หมดสิทธิในการขอต่ออายุหนังสืออนุญาต
ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรวบรวมหลักฐานคำ�ขอต่ออายุหนังสืออนุญาต พร้อมทำ�
ความเห็นเสนอกรมป่าไม้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ และให้กรมป่าไม้พิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาคำ�ขอให้ผู้ยื่นคำ�ขอทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้รับคำ�ขอ
ในระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ หากหนังสืออนุญาตสิ้นอายุลง ผู้รับอนุญาต
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้
การต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ออกหนังสืออนุญาตใหม่มีระยะเวลาไม่เกินคราวละ
๕ ปี และผู้รับอนุญาตต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม้
กำ�หนด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ในกรณีสง่ั ไม่ตอ่ อายุหนังสืออนุญาต ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผรู้ บั อนุญาตทราบด้วย
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ข้อ ๑๔ ในกรณีทผ่ี รู้ บั อนุญาตตายก่อนหนังสืออนุญาตสิน้ อายุ ผูร้ บั พินยั กรรมหรือ
ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกสามารถดำ�เนินกิจการต่อไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่
วันผู้รับอนุญาตตาย ไม่ว่าหนังสืออนุญาตนั้นจะสิ้นอายุแล้วหรือมีอายุเหลือเท่าใด หากผู้รับ
พินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะดำ�เนินกิจการต่อไปอีกให้ยื่น
คำ�ขอรับหนังสืออนุญาตใหม่
กรณีไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำ�ขอทราบด้วยและ
ให้นำ�ความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๕ ถ้าหนังสืออนุญาตสูญหาย ชำ�รุด หรือถูกทำ�ลายไม่ว่ากรณีใดๆ จนไม่
สามารถอ่านสาระสำ�คัญได้ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำ�ขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตต่อหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย ชำ�รุด หรือถูกทำ�ลาย
ใบแทนหนังสืออนุญาต ให้มีข้อความเช่นเดียวกับหนังสืออนุญาตเดิม เว้นแต่วันที่
ออกใบแทนหนังสืออนุญาต และผู้ลงนามในใบแทนหนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามขณะที่ออก
ใบแทนหนังสืออนุญาตและให้หมายเหตุไว้ในใบแทนหนังสืออนุญาตถึงเหตุผลที่ออกใบแทน
หนังสืออนุญาตด้วย
ผู้รับอนุญาตต้อง ชำ�ระค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสืออนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้
กำ�หนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ เมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั อนุญาตฝ่าฝืนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเกีย่ วกับการป่าไม้
หรือกระทำ�ผิดเงือ่ นไขท้ายหนังสืออนุญาต อธิบดีกรมป่าไม้หรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
มีอำ�นาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตไม่เกิน ๑๒๐ วัน หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วแต่กรณี
คำ�สั่งพักใช้หนังสืออนุญาตหรือคำ�สั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต ให้ทำ�เป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตทราบ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตรับ
ทราบตามวรรคสองได้ ให้ปิดคำ�สั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำ�การ ตามหนังสือ
อนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว
ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตรับทราบคำ�สั่งนั้นตั้งแต่วันปิดคำ�สั่ง
ข้อ ๑๗ ผูร้ บั อนุญาตทีถ่ กู สัง่ ไม่ตอ่ อายุหนังสืออนุญาตหรือถูกสัง่ พักใช้หนังสืออนุญาต
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตมีสิทธิ์อุทรณ์ค�ำ สั่งของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต หรือนับแต่วันรับทราบคำ�สั่ง หรือถือว่ารับทราบคำ�สั่ง
พักใช้ หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วแต่กรณี
คำ�วินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๑๘ ถ้าผูร้ บั อนุญาตไม่ยน่ื คำ�ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต หรือถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต หรือไม่
ประสงค์จะดำ�เนินกิจการต่อไป ผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยบริวารต้องออกจากบริเวณพื้นที่ที่ได้
รับอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่อ
อายุหนังสืออนุญาต หรือวันที่รับทราบคำ�สั่ง หรือถือว่ารับทราบคำ�สั่งเพิกถอนหนังถือ
อนุญาตแล้วแต่กรณี เว้นแต่มีการขออุทธรณ์ตามข้อ ๑๗ ผู้รับขออนุญาตพร้อมด้วยบริวาร
ต้องออกจากบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ยกอุทธรณ์
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
				
(ลงนาม) สถิตย์ สวินทร
				
(นายสถิตย์ สวินทร)
					
อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖
..............................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเก็บ การรักษาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ อธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า
ด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หรือสำ�นักอุทยานแห่งชาติ หรือสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติ
ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ
(๒) ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการอนุญาตให้เข้าดำ�เนินกิจการในอุทยานแห่งชาติ
(๓) ค่าตอบแทนสำ�หรับการอนุญาตพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
(๔) เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๕) เงินค่าปรับทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีเ่ ปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๖) เงินรายได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานอุทยานแห่งชาติ
“บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า การดำ�เนินการต่างๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการคุ้มครองดูแลรักษาและพัฒนาอุทยานแห่งชาติหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ หรือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำ�นวย
ความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน
“อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า อุทยานแห่งชาติทไ่ี ด้มพี ระราชกฤษฎีกาประกาศ
จัดตั้ง
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สิ่งแวดล้อม

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอำ�นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๕ อธิบดีมอี �ำ นาจแต่งตัง้ กรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ” ประกอบด้วย อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเป็นประธาน ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดกรอบนโยบายการใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน/โครงการ ทีข่ อใช้เงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษา
อุทยานแห่งชาติ
(๓) กำ�หนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ
(๔) ควบคุมการใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อ
๑๓ แห่งระเบียบนี้
(๕) ดำ�เนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ
การประชุมของคณะกรรมการ ให้มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธาน
ทำ�หน้าที่เป็นประธานแทน
การลงมติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึง่ เสียงในการลงมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การรับจ่าย การเก็บรักษา และการจัดทำ�บัญชีเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๖ การรับเงินตามระเบียบนี้ ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับ
เงินค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติให้ใช้บัตรค่าบริการ
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ข้อ ๗ เงินรายได้ให้น�ำ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารของส่วนราชการผูเ้ บิกทีเ่ ปิด
เพื่อการนี้และส่งสำ�เนาใบนำ�ฝากให้ส่วนราชการผู้เบิกพร้อมรายงานการรับและนำ�ส่งหรือนำ�
ฝากและใบนำ�ส่งเงินรายได้ ตามรูปแบบที่กำ�หนดตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ส่วนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำ�ส่งหรือนำ�ฝาก การเก็บรักษาเงิน การ
ควบคุมและการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลังในหน้าที่ของอำ�เภอและกิ่งอำ�เภอ พ.ศ.
๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม เว้นแต่การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยว โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๘ เงินรายได้ให้นำ�ฝากหรือนำ�ส่ง ภายในกำ�หนดดังนี้
(๑) อุทยานแห่งชาติต่างๆ นำ�เงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วน
ราชการผู้เบิกอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ถ้าเงินรายได้เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำ�ฝากโดยด่วน
แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๕ วันทำ�การถัดไป
(๒) สำ�นักอุทยานแห่งชาติ นำ�เงินส่งกองคลังในวันทีไ่ ด้รบั เงินหรืออย่างช้า
ในวันทำ�การถัดไป
ข้อ ๙ ทุกวันที่ ๑๕ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสรุปข้อมูลการรับและนำ�ฝากจาก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเพื่อจัดทำ�รายงานการรับและนำ�ฝาก จำ�นวน ๓ ฉบับ โดย
สำ�เนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก ๒ ฉบับ พร้อมด้วยสำ�เนาใบนำ�
ฝากเพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้ ๑ ฉบับ และส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ๑ ฉบับ
ข้อ ๑๐ การเก็บรักษาเงินรายได้ให้จดั เก็บไว้ในตูน้ ริ ภัยของทางราชการ โดยให้หวั หน้า
หน่วยงานมีอำ�นาจแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นอย่างน้อย ๓ คน เป็น
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๑ ในกรณีทม่ี กี ารรับเงินนอกเวลาปฏิบตั ริ าชการตามปกติให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บโดยให้นำ�ส่งเงินและลงบัญชีในวันทำ�การถัดไป
ข้อ ๑๒ แผนงาน/โครงการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ให้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการตาม
ข้อ ๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำ�เสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอนุมัติ จึงจะ
ดำ�เนินการต่อไปได้
กรณีจำ�เป็นเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนงาน/โครงการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือ
ผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือให้ยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายได้ตามความ
เหมาะสม แล้วให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการตามข้อ ๕ ทราบในโอกาสแรก
ที่มีการประชุม
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ข้อ ๑๓ เงินรายได้ให้น�ำ ไปใช้จา่ ยได้เฉพาะเพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือจัดหาพัสดุเพือ่ ดำ�เนินงานของอุทยานแห่งชาติ
และอำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
อุทยานแห่งชาติ
(๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(๔) ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะอุทยานแห่งชาติ
(๕) ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการฝึกอบรม ทัศนศึกษา และดูงานเกีย่ วกับงานอุทยาน
แห่งชาติของข้าราชการและลูกจ้าง หรือการฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอุทยานแห่งชาติแก่
บุคคลทัว่ ไป
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ�เป็นในการบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๑๔ การใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติหรือบริการนักท่องเทีย่ ว
ที่มิได้กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำ�นาจของอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีกำ�หนดวงเงินรายได้สำ�หรับใช้ทดรองจ่ายเพื่อบำ�รุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติของสำ�นักอุทยานแห่งชาติ และสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยาน
แห่งชาติโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบเงินทดรองราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ การอนุมัติการจ่ายเงิน หรือการอนุมัติให้ยืมเงินให้เป็นอำ�นาจของอธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๘ บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศกำ�หนด
ให้อุทยานแห่งชาติเบิกใบเสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ใน
อุทยานแห่งชาติจากสำ�นักอุทยานแห่งชาติ และให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติเบิกใบเสร็จรับเงิน
จากกองคลังไว้จ่าย
ข้อ ๑๙ ให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ จัดให้มีทะเบียนควบคุมใบ
เสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช
ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ ให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติจัดทำ�รายงานการรับจ่ายเงิน
รายได้ตามแบบที่กำ�หนด พร้อมทั้งรวบรวมใบสำ�คัญคู่จ่ายและเอกสารอื่นๆ อันเป็นหลักฐาน
แห่งหนีร้ ายงานให้อธิบดีทราบภายในสิน้ เดือนถัดไป และเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีต่ รวจสอบ
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ข้อ ๒๑ ให้ส�ำ นักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตรวจสอบ
บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ และใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของอุทยานแห่งชาติในท้องที่รับผิดชอบแล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปี
ข้อ ๒๒ ข้อกำ�หนดหรือวิธีปฏิบัติอื่นใด ที่มิได้กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ แบบรายงานและแบบพิมพ์บัตรเดิมที่ได้ใช้อยู่แล้ว ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ใช้ได้ต่อไปอีก จนกว่าจะมีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ตามแบบที่ประกาศกำ�หนด
			
				
				
			

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยว
และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
______________________
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยว และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ไว้เป็น
ทางปฏิบัติ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ว่าด้วย
การอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือความตกลงอื่นใดในส่วนที่
กำ�หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“การบริการนำ�เที่ยว” หมายความว่า การนำ�ทางหรืออำ�นวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อการศึกษา ชมธรรมชาติ หรือชมสัตว์ป่า
ในอุทยานแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงการบริการอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติด้วย
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอำ�นาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
ข้อ ๖ ผูใ้ ดเข้าไป หรือนำ�สัตว์พาหนะหรือยานพาหนะใดๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
หรือได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพัก หรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือใช้พื้นที่ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ในที่ที่จัดไว้ในอุทยานแห่งชาติ หรือใช้
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บริการเกี่ยวกับการบริการนำ�เที่ยวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้องเสียค่าบริการ หรือค่า
ตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำ�หนดไว้
สำ�หรับอุทยานแห่งชาตินน้ั ๆ แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท่ี ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในกรณีทก่ี ลุม่ บุคคล คณะนักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซึง่ รวมกันเพือ่ กระทำ�
การอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการสนับสนุน ประสงค์จะพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ โดย
ขอลดค่าบริการ
หรือค่าตอบแทน ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำ�นาจสั่งลดได้
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำ�หนด
ข้อ ๘ ความในข้อ ๖ และข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี หรือผูท้ อ่ี ธิบดีมอบหมาย หรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการป่าไม้
ข้อ ๙ การขออนุญาตและการอนุญาตตามระเบียบนี้ ให้ด�ำ เนินการในบริเวณทีจ่ ดั ไว้
เป็นเขตบริการในอุทยานแห่งชาติ โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกำ�หนดจุดที่ตั้ง จัดทำ�
แผนผัง กำ�หนดจำ�นวนแปลงเพื่อกิจการต่างๆ แล้วรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สำ�หรับกิจการที่จะอนุญาตให้บุคคลเข้าไปดำ�เนินการในบริเวณที่ได้อนุมัติให้กำ�หนด
ไว้เป็นเขตบริการในอุทยานแห่งชาติ มีดังนี้
ก. การจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว
ค. การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๑๐ ผู้ขออนุญาตเข้าไปดำ�เนินกิจการตามข้อ ๙ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก. บุคคลธรรมดา
(๑) มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 20 ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นโรคเรือ้ น วัณโรคระยะอันตราย โรคพิษสุราเรือ้ รัง ติดยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคเท้าช้าง หรือโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไร้ความ
สามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการป่าไม้
ข. นิติบุคคล
(๑) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส�ำ นักงานอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
(๒) ในกรณีทเ่ี ป็นห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนต้องมีสญ
ั ชาติไทย
(๓) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจำ�พวกไม่จำ�กัดความ
รับผิด ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และมีทุนรวมกันอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำ�กัดนั้น
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
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(๔) ในกรณีที่เป็นบริษัทจำ�กัด กรรมการต้องมีสัญชาติไทย และทุนของ
บริษัทจำ�กัดเกินกว่าร้อยละห้าสิบต้องเป็นของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
(๕) หุ้นส่วนจำ�กัด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำ�นาจทำ�การแทนนิติ
บุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ก.
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเข้าไปดำ�เนินกิจการใดๆ ในอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๙
ต้องยื่นคำ�ขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้น พร้อมด้วยหลักฐานดัง
ต่อไปนี้
(๑) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวอย่างอืน่ ทีท่ างราชการ
ออกให้
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้าน
(๓) แผนงานหรือโครงการ (กรณีกำ�หนดให้มีแผนงานหรือโครงการ)
(๔) แบบแปลนการก่อสร้าง (กรณีก�ำ หนดให้มแี บบแปลนการก่อสร้าง)
(๕) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลพร้อมหลักฐานต่างๆ ตาม
(๑) และ (๒) ของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
(๖) หลักฐานอื่นๆ ที่เห็นสมควร
เมื่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่สังกัดสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่
หรือสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ได้รับคำ�ขอพร้อมหลักฐานประกอบคำ�ขอครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำ�
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้อง
ที่ หรือผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับคำ�ขอ
ข้อ ๑๒ เมื่อผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ได้รับรายงานตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ตรวจสอบพิจารณา
และทำ�ความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับ
ตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๑๓ ผูย้ น่ื คำ�ขอต้องชำ�ระเงินค่าบริการแบบแปลนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ตามอัตราที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำ�หนด แต่ไม่
เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒ ท้ายระเบียบนี้
เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว ผูร้ บั อนุญาตต้องชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าตอบแทน
รายเดือนในวันที่ได้รับอนุญาต ตามสัดส่วนที่ได้รับอนุญาตในเดือนแรก สำ�หรับในเดือนถัด
ไปให้ชำ�ระภายในวันที่ ๕ ของเดือนนั้น หรือภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำ�หนด ตามอัตราที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำ�หนด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒
ท้ายระเบียบนี้
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ในกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติใด เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันต่อเนื่องกัน ให้ลดจำ�นวนเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน
วรรคสอง ตามสัดส่วนวันที่ประกาศปิดการท่องเที่ยว
ข้อ ๑๔ การอนุญาต ให้เป็นอำ�นาจของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นและเร่งด่วน การเข้าไปดำ�เนินกิจการตามข้อ ๙ ก เป็นการ
ชั่วคราวที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง และมีระยะเวลาดำ�เนินกิจการต่อเนื่องกันไม่เกิน ๑๕ วัน ให้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย แล้วรายงานให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ นุญาต
การอนุญาตตามข้อ ๙ ข ผู้ยื่นคำ�ขอต้องได้รับอนุญาต หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยการนั้นก่อน
ข้อ ๑๕ การอนุญาตตามข้อ ๙ ก. และข้อ ๙ ข. ให้ใช้ใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๓
และการอนุญาตตามข้อ ๙ ค. ให้ใช้ใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๔ ท้ายระเบียบนี้
ใบอนุญาตให้กำ�หนดอายุดังนี้
ก. การจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
(๑) ไม่เกิน ๓ ปี สำ�หรับพื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
(๒) ไม่เกิน ๕ ปี สำ�หรับพื้นที่เกิน ๒๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร
(๓) ไม่เกิน ๑๐ ปี สำ�หรับพืน้ ทีเ่ กินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐
ตารางเมตร
ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว
(๑) ไม่เกิน ๕ ปี สำ�หรับพื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) ไม่เกิน ๑๕ ปี สำ�หรับพืน้ ทีเ่ กิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘,๐๐๐
ตารางเมตร
(๓) ไม่เกิน ๓๐ ปี สำ�หรับพื้นที่เกินกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. ไม่เกิน ๓ ปี สำ�หรับการบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการท่องเที่ยว หรือ
พักอาศัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน อธิบดีมีอำ�นาจอนุญาตให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติ
ดำ�เนินการให้มสี ง่ิ ปลูกสร้างตามแบบทีอ่ ธิบดีเห็นชอบ โดยให้บคุ คลอืน่ ซึง่ ได้ยน่ื คำ�ขออนุญาต
ตามข้อ ๑๑ ไว้แล้ว เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างแทน และให้กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตก
เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทันที ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับบุคคลผู้ลงทุน
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ให้บุคคลผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตเข้าไปดำ�เนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างนั้นตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำ�หนด โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้
หมวด ๒
การขออนุญาตและการอนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ข้อ ๑๗ การขออนุญาตในหมวดนี้ ผู้รับอนุญาตต้องยื่นคำ�ขออนุญาตตามข้อ ๑๑
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรวจสอบให้ได้
หลักฐานที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน พร้อมกับตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วเสนอความเห็นไปยังผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหาร
จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ แล้วให้สำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำ�นวย
การสำ�นักอุทยานแห่งชาติ พิจารณาและจัดทำ�ความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ในระหว่างการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากใบ
อนุญาตสิ้นสุดลงผู้รับอนุญาตจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตใหม่ หรือ
ได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต
ข้อ ๑๘ การอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ มีระยะเวลาตามที่กำ�หนด
ไว้ในระเบียบนี้ โดยให้นำ�บทกำ�หนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนราย
เดือนมาใช้บังคับด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเข้าไปดำ�เนินกิจการได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี
ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ยื่นคำ�ขออนุญาตเข้าไปดำ�เนินกิจการตามที่ได้รับ
อนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรือไม่ประสงค์จะดำ�เนินกิจการต่อไป นับตัง้ แต่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต ผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยบริวารต้องออกจากอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง หรือหยุดดำ�เนินกิจการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ ในกรณีทใ่ี บอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเทีย่ วและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ สูญหาย ชำ�รุด หรือถูกทำ�ลาย ไม่ว่ากรณีใดๆ จนไม่สามารถอ่านสาระสำ�คัญได้
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ให้ผู้รับ อนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๓๐
วัน นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย ชำ�รุด หรือถูกทำ�ลาย
เมือ่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้รบั หนังสือแล้ว ให้พจิ ารณาเสนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๑๕
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ แล้วให้สำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่
หรือสำ�นักอุทยานแห่งชาติพิจารณา และจัดทำ�ความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๒๑ การอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต
ตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้เขียนหรือประทับคำ�ว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบน
ใบอนุญาตนัน้ โดยมีขอ้ ความและเงือ่ นไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิมทุกประการ เว้นแต่วัน
ที่ออกใบแทนใบอนุญาต และผู้ลงนามอนุญาตให้เป็นไปตามขณะที่ออกใบแทนใบอนุญาต
และให้หมายเหตุไว้ในใบแทนใบอนุญาตถึงเหตุผลทีอ่ อกใบแทนใบอนุญาตด้วย
ผู้รับอนุญาตต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำ�หนด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒ ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๔
การโอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้โอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย การโอนใบอนุญาตให้กระทำ�โดยสลักหลังใบอนุญาต
ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตครึ่งอัตราค่าธรรมเนียมสำ�หรับใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๒๓ ในกรณีทผ่ี รู้ บั อนุญาตตายก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ ผูร้ บั พินยั กรรมหรือทายาท
โดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกสามารถดำ�เนินกิจการต่อไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
ผูร้ บั อนุญาตตาย ไม่วา่ ใบอนุญาตนัน้ จะมีอายุเหลืออยูเ่ ท่าใด ถ้าผูร้ บั พินยั กรรม หรือทายาท
โดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก ประสงค์จะดำ�เนินกิจการต่อไปอีก ให้ยื่นหนังสือขอรับโอนใบ
อนุญาตก่อนกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่าง
การพิจารณาจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต
กรณีไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับโอนทราบด้วย
ถ้าไม่มีการดำ�เนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการสั่งไม่อนุญาต ให้
นำ�ความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ
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หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๔ เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ ตามระเบียบนี้แล้ว ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่หรือ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ แล้วแต่กรณี พิจารณาสัง่ เจ้าหน้าทีอ่ อกไปดำ�เนินการตรวจ
สอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำ�เสมอ และให้เจ้าหน้าที่
จากส่วนกลางออกไปดำ�เนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตอีกทางหนึ่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๕ การอนุญาตให้ด�ำ เนินกิจการใดๆ ในอุทยานแห่งชาติ ซึง่ ได้ออกใบอนุญาต
ให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ายังคงได้รับอนุญาต และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำ�หนดระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบนี้ต่อไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
			
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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บัญชีที่ ๑
บัญชีอัตราค่าบริการ และค่าตอบแทน
______________________
ข้อ ๑. ค่าบริการ
๑.๑ สำ�หรับบุคคลเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ คนละ
๕๐๐ บาท
๑.๒ ในการนำ�สัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ตัว/ เชือก/ หน่วยละ
			
๑,๐๐๐ บาท
๑.๓ ในการนำ�ยานพาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
คัน/ ลำ�/ หน่วยละ
			
๕,๐๐๐ บาท
๑.๔ ในการใช้บริการเกี่ยวกับการบริการนำ�เที่ยว
และอื่นๆ ครั้งละ
			
๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒. ค่าตอบแทน
๒.๑ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักหรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
๒.๑.๑ หลัง/ วันละ			
๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ คน/ วันละ			
๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ การใช้พื้นที่ตั้งกระโจมหรือกางเต็นท์เพื่อการพักแรมต่างๆ
คน / วันละ			
		
๒๐๐ บาท
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บัญชีที่ ๒
บัญชีอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทน
______________________
ข้อ ๑. ค่าบริการ
๑.๑ แบบแปลนสถานที่จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ชุดละ 					
๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ แบบแปลนสถานที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็น
แก่การท่องเที่ยว ชุดละ
		
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๒.๑ การจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ฉบับละ					
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว
ฉบับละ					
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ฉบับละ 					
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ กิจการอื่นๆ ตามข้อ ๙ ก. ในกรณีจำ�เป็นและชั่วคราว
ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ
๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
๒.๕ การจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ฉบับละ					
๕,๐๐๐ บาท
๒.๖ ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว
ฉบับละ
				
๕,๐๐๐ บาท
๒.๗ การบริการนำ�เที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ฉบับละ			
		
๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓. ค่าตอบแทน
๓.๑ ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว
ตารางเมตรละ				
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๓๐ บาท/ เดือน

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ์พืช
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของพนักงานเจาหน้าที่ในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชนในการ
คุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือ
ใหความรูแกประชาชน ไว้เป็นทางปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบ ไวดังต่อไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหน้าที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสัง่ อืน่ ใดในสวนทีก่ าํ หนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ ซู ง่ึ ไดรบั คําสัง่ จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ใหปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาอุทยานแหงชาติ มีอํานาจปฏิบัติการในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือ
วิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่อ
อํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน โดยมิตองขอรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังตอไปนี้
(๑) ดัก จับ ยิง หรือฆาสัตวทด่ี รุ า ย และนาจะเปนอันตรายแกรา งกาย หรือ
ชีวิตของบุคคลใดไดตามความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น
(๒) นํายานพาหนะเขาออกในทางทีม่ ไิ ดจดั ไวเพือ่ การนัน้ เมือ่ มีเหตุฉกุ เฉินพึง
ปฏิบัติ
(๓) จัดทําสถานทีข่ น้ึ ลงอากาศยาน รวมทัง้ นําอากาศยานขึน้ ลงในทีซ่ ง่ึ มิไดจดั
ไว เพื่อการนั้นเมื่อมีความจําเปน
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(๔) ปดประกาศโฆษณาขอความ เพือ่ ใหผมู าทัศนาจรหรือพักอาศัยเขาใจ และ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ตลอดจนปดประกาศ
โฆษณาขอความทีเ่ ปนการให ความรูเ กีย่ วกับอุทยานแหงชาติดว ย
(๕) นําเครือ่ งมือทีม่ ใิ ชของทางราชการสําหรับล่าสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธ
ใดๆ ทีม่ ใิ ชของทางราชการเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติเพือ่ งานของทางราชการ หรือเพือ่
ชวยเหลืองานของทางราชการ
(๖) แผวถาง หรือเผาปาตามความจําเปน หรือเพาะปลูกพันธุไ มทเ่ี ปนอาหาร
ของสัตวปา
(๗) ขุดดิน หิน หรือปดกัน้ หรือเปลีย่ นแปลงทางน้�ำ ตามความจําเปน
(๘) เก็บหาเศษไม ปลายไม หรือไมยนื ตนตายตามธรรมชาติมาใชเพือ่ การ
ซอมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสราง พัฒนาจัดตกแตงที่พักผอนหยอนใจ
(๙) ตัด หรือบัน่ ทอนไมทอ่ี ยูใ นสภาพกีดขวางและเปนอันตรายแกอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสราง หรือเป็นอันตรายแก่นักทัศนาจร หรือการพักอาศัยของนักทัศนาจร หรือตัด
ต้นไม้ต้นหนึ่งตนใดเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ตามแบบกอสราง
และผังบริเวณที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือเพื่อ
งานตามขอ ๔ (๑๐)
(๑๐) ทําทางศึกษาธรรมชาติหรือทางลําลอง โดยคํานึงถึงทัศนียภาพของ
สิ่งแวดลอมใหสวยงาม
(๑๑) ปฏิบัติการใดๆ เพื่อแก้ไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อฟนฟู บํารุง ดูแล
รักษา และเพาะพันธุสัตวปา สัตวน้ำ� หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
ใหดีขึ้น ตามนโยบายของทางราชการ
ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ อี าํ นาจปฏิบตั กิ ารในเขตอุทยานแหงชาติได โดยขอรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนการเฉพาะรายก่อนปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) แปรรูปไมที่โคนลมโดยภัยธรรมชาติ หรือไมที่โคนลมลงตามธรรมชาติ
หรือไมยืนตนตายตามธรรมชาติ หรือไมที่ตัด หรือบั่นทอนตามขอ ๔ (๙) เพื่อเก็บรักษาไวใช
สรางทีพ่ กั อาศัย หรือสิง่ ปลูกสรางอยางหนึง่ อยางใดตามคําสัง่ เปนหนังสือของอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื โดยอยูใ นความควบคุม กํากับดูแลของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
(๒) ปลูกบํารุงปาในบริเวณทีถ่ กู บุกรุกทําลายในเขตอุทยานแหงชาติให้ฟน้ื คืน
ดีตามธรรมชาติ
(๓) ทําถนนทีม่ คี วามกวางของผิวจราจรตามแบบทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เห็นชอบ
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(๔) เก็บหา นําออกไป หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกสัตว ไม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอน่ื เป็นครัง้ คราว ทัง้ นี้ เปนไปตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช วาดวยการเขาไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม
(๕) ปฏิบตั กิ ารตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพือ่ ใหมสี ง่ิ กอสรางตามแบบที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เห็นชอบ
ขอ ๖ ในกรณีทอ่ี ทุ ยานแหงชาติแหงหนึง่ แหงใด ประสงคจะใชไมทต่ี ดั หรือบัน่ ทอน
หรือแปรรูป เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอุทยานแหงชาติ ใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทําการ
สํารวจประเภท ชนิด ขนาดของไมนั้น และจัดทําบัญชีพรอมรายละเอียดแผนการใชไม
เสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท้องที่ หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาเสนอใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อนุมัติ
เปนรายๆ ไป
ขอ ๗ เมือ่ มีการกันบริเวณทีด่ นิ สวนหนึง่ สวนใดภายในแนวเขตอุทยานแหงชาติ แหง
หนึ่งแหงใด เพื่อใชในราชการของสวนราชการหรือใชประโยชนอื่นในบริเวณที่ดินนั้นใหสํานัก
บริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษทอ งที่ หรือสํานักอุทยานแหงชาติ สัง่ ใหพนักงานเจ้าหนาทีป่ ระจําอุทยาน
แหงชาตินั้นจัดทําเครื่องหมายหรือหลักเขตแสดงบริเวณที่ดินที่กันออกตามพื้นที่ที่กําหนด
โดยรีบดวน
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึง่
แตงตัง้ จากขาราชการ หรือลูกจางในสังกัดของสวนราชการผูใ ชประโยชน มีอาํ นาจปฏิบตั กิ ารใน
เขตอุทยานแหงชาติเฉพาะกรณีและเฉพาะแหง
ในกรณีทไ่ี มมกี ารแตงตัง้ ขาราชการหรือลูกจางในสังกัดของสวนราชการ ผูใ ชประโยชน
เป็นพนักงานเจาหนาที่ ใหบริเวณที่ดินที่กันออกตามขอ ๗ อยูภายใตความดูแลรับผิดชอบ
ของพนักงานเจาหนาที่ประจําอุทยานแหงชาตินั้นจนกวาจะมีคําสั่งเป็นอยางอื่น
ขอ ๙ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			

			

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงนาม) ดํารงค พิเดช
(นายดํารงค พิเดช)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการเขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาไปในอุทยานแห่งชาติ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการ ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไวดังต่อไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ว่า
ด้วยการเขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ บุคคลซึ่งเขาไปหรือใชสถานที่ตางๆ ในอุทยานแหงชาติตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หามมิใหนาํ ยานพาหนะทีใ่ ชเครือ่ งยนตมเี สียงดังหรือควันดําผิดปกติวสิ ยั
เขาไป
(๒) การขับขี่ยานพาหนะตองปฏิบัติตามกฎ หรือเครื่องหมายการจราจรที่
พนักงานเจ้าหนาที่กําหนดไว การจอดยานพาหนะตองไมกีดขวางทางจราจร
(๓) การเขาออกใหกระทําไดเฉพาะตามเสนทางทีพ่ นักงานเจาหนาทีก่ าํ หนดไว
และเมื่อถึงดานตรวจตองหยุดใหพนักงานเจาหนาที่ประจําดานทําการตรวจกอน
(๔) หามนําสารเคมีที่เปนอันตรายตอพืชหรือสัตวเขาไปในอุทยานแหงชาติ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(๕) การอาบน้ำ�หรือลงไปในลําน้ำ� ใหกระทําไดเฉพาะบริเวณที่พนักงาน
เจ้าหนาที่กําหนดไว
(๖) การเลนกีฬา ใหกระทําไดในบริเวณที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดไว
(๗) การพักแรมคางคืนโดยการจอดยานพาหนะนอน ใชเต็นท กระโจม รถพวง
หรือโดยวิธีอื่นๆ ใหกระทําไดในบริเวณที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดไว
(๘) การกอไฟเพื่อการใดๆ ใหกระทําไดเฉพาะในเขตที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนดไวและตองกระทําดวยความระมัดระวัง เมื่อเลิกใชแลวตองดับไฟใหเรียบรอย
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(๙) การใชสถานที่เพื่อการใดๆ ตองมิใหเปนการเสื่อมเสียศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และตองไมสงเสียงอื้อฉาว หรือกระทําการอันเปนการรบกวน หรือเปน
ที่เดือดรอนรําคาญแกคนหรือสัตว
(๑๐) การเดินเทีย่ วชมธรรมชาตินอกทางถาวร ใหใชเสนทางทีพ่ นักงานเจ้าหนาที่
กําหนดหรือทําเครื่องหมายไว
(๑๑) เรือที่เขาไปดําเนินกิจการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวจะตองไดรับ
อนุญาตจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(๑๒) เรือจะตองมีอุปกรณและวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับ
นักทองเที่ยว และเปนไปตามมาตรฐานสากล และไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ำ�
และพาณิชยนาวีใหใชเรือได
(๑๓) เรือทุกลําตองใชความเร็วในการเดินเรือไมเกิน ๓ นอต บริเวณใกลชายฝง
แนวปะการัง ปาชายเลน จุดดําน้ำ� หรือบริเวณอื่นที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวป่า และ
พันธุพืช กําหนด
(๑๔) เรือที่เขาไปจะตองอยูในสภาพสมบูรณ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมมีการ
รั่วไหลของน้ำ�มันเชื้อเพลิงหรือน้ำ�มันเครื่อง เครื่องยนตไมมีเสียงดัง หรือควันดําผิดปกติวิสัย
(๑๕) เรือที่เข้าไปในอุทยานแหงชาติตองไมทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียจากหองน้ำ�หองครัว ขยะ หรือสิ่งอื่นใดลงทะเล
(๑๖) การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณทุน ทาเรือ หรือบริเวณทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
กําหนด หามไม่ใหทิ้งสมอในแนวปะการัง และในการเดินเรือหรือจอดเรือจะตองหางจาก
บริเวณที่มีการดําน้ำ� หรือบริเวณที่มีทุนหรือธงดําน้ำ�แสดงอยูไมน้อยกว่า ๕๐ เมตร
(๑๗) การดําน้�ำ ทัง้ ชนิดดําน้�ำ ลึกและดําน้�ำ ตืน้ ใหดาํ น้�ำ ไดในบริเวณทีอ่ ทุ ยาน
แหงชาติกําหนด
(๑๘) กอนที่จะไปดําน้ำ�ลึกจะตองสงหรือแจงแผนการดําน้ำ�ใหอุทยานแห่งชาติ
ทองที่ทราบกอน
(๑๙) หามใหอาหารสัตวทุกชนิด
(๒๐) หามจัดกิจกรรมแขงรถยนต แขงรถจักรยานยนต แขงรถจักรยาน วิ่ง
แขงขัน วิ่งและเดินการกุศล หรือกิจกรรมอื่นที่ทําใหเกิดความรําคาญ รบกวนผูเขาไปพักผอน
ชมธรรมชาติและรบกวนสัตวปา เวนแตการจัดกิจกรรมดังกลาวขางตน เปนไปเพื่อประโยชน
ของทางราชการ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
(๒๑) เมือ่ เกิดเหตุหรืออันตรายใดๆ ใหผทู เ่ี กีย่ วของ หรือผูพ บเห็นแจงใหพนักงาน
เจ้าหนาที่ทราบโดยดวน เพื่อพนักงานเจาหนาที่จะไดใหความชวยเหลือไดทันทวงที
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ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
อันตรายแกผอู น่ื หรือตนเอง หรือจะเปนการรบกวน หรือเดือดรอนรําคาญแก่คนหรือสัตว หรือ
จะทําใหเสียหายแกสภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งหามมิให
ผูนั้นกระทําการดังกลาวตอไปได
ขอ ๖ ให้อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
			
(ลงนาม) เกษมสันต จิณณวาโส
				
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง ห้ามนำ�ภาชนะที่ทำ�ด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
______________________
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ ตลอด
จนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำ�ลาย
ดังนั้น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงอาศัยอำ�นาจตามระเบียบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๕ และพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖๑ ออกประกาศห้ามมิให้
นำ�ภาชนะที่ทำ�ด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๘ และต้องได้รับโทษ ตามมาตรา ๒๕ ระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
			
ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การนำ�บรรจุภัณฑ์เข้าไปบริเวณพื้นที่ควบคุมพิเศษในอุทยานแห่งชาติ
..............................................
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุม
และลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำ�จากพลาสติก แก้ว อะลูมิเนียม ทุกประเภท เป็นการ
ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ระบบนิ เ วศในอุ ท ยาน
แห่งชาติตลอดจนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำ�ลาย
อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๖ (๑๘) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศไว้ ดังนี้
๑. ให้ประชาชนหรือนักท่องเทีย่ ว ทีจ่ ะเข้าไปท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมพิเศษ ต้อง
แจ้งจำ�นวนบรรจุภัณฑ์ที่ทำ�จากพลาสติก แก้ว และอะลูมิเนียม หรือวัสดุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ณ จุดตรวจสอบที่อุทยาน
แห่งชาติ
๒. กรณี ประชาชนหรือนักท่องเทีย่ วไม่น�ำ บรรจุภณ
ั ฑ์หรือขยะมูลฝอยต่างๆ ทุกประเภท
ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรือไม่น�ำ มาทิง้ ในสถานทีท่ จ่ี ดั เตรียมไว้เพือ่ การทิง้ ขยะมูลฝอย
ถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑๘) ฐานทิง้ ขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนมีความผิด
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน
๕๐๐ บาท
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
			
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองบ้านพักล่วงหน้าในอุทยานแห่งชาติ
..............................................
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจองบ้านพัก
ของอุทยานแห่งชาติตา่ งๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการต่างๆ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองบ้านพักใน
อุทยานแห่งชาติล่วงหน้าจากเดิมกำ�หนดให้จองล่วงหน้าไม่เกิน ๙๐ วัน เป็นให้จองล่วงหน้า
ไม่เกิน ๖๐ วัน โดยให้เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
			
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การบริการชำ�ระค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติโดยการโอนเงิน
ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
..............................................
ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดให้บริการจองที่พักด้วย
ระบบจองที่พักออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักด้วยตนเอง
ขณะนี้ได้ประสานกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำ�ระค่าตอบแทน
ที่พักอุทยานแห่งชาติ โดยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้ใช้บริการ เมื่อได้สำ�รองที่พักผ่านระบบจองที่พักออนไลน์ต้องสั่งพิมพ์ใบแจ้ง
การชำ�ระเงินตามแบบฟอร์มของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อทำ�รายการ
จองที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. นำ�ใบแจ้งการชำ�ระเงินตามแบบฟอร์มของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ตามข้อ ๑ ไปติดต่อชำ�ระด้วยเงินสดทีห่ น้าเคาน์เตอร์ สาขาธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทั่วประเทศ
๓. นำ�หลักฐานการชำ�ระเงินจากทางธนาคารพร้อมด้วยใบแจ้งการชำ�ระเงินตามข้อ ๑
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าพัก
๔. ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) กำ�หนด
๕. สำ�หรับใบเสร็จรับเงิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะจัดส่งไปให้
ในภายหลัง ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลการจองไว้
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) วิชิต พัฒนโกศัย
(นายวิชิต พัฒนโกศัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การออกบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
..............................................
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อุทยานแห่งชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บัตรประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ
(๑) บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือ
(๒) บุคคลที่ได้รับประกาศเป็นบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ
(๓) บุคคลอืน่ ใดทีอ่ ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เห็นสมควร
ข้อ ๒ สิทธิพิเศษของบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
(๑) ให้สำ�หรับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งโดยไม่เสียค่าบริการ
(๒) ให้มผี ตู้ ดิ ตามเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทกุ แห่งได้จ�ำ นวนไม่เกิน ๔ คน พร้อม
นำ�รถยนต์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ จำ�นวน ๑ คัน โดยไม่เสียค่าบริการ
ข้อ ๓ เงื่อนไขการใช้บัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
(๑) บัตรนี้มีอายุ 1 ปี ตามระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในบัตร
(๒) บัตรนีเ้ ป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลทีม่ ชี อ่ื ในบัตรไม่อาจเปลีย่ นมือหรือโอน
ไปยังบุคคลอื่น
(๓) กรณีมีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีอำ�นาจยกเลิกบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
		
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
			
ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนรายเดือน สำ�หรับ
การอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์จากท่าเทียบเรือ
ในเขตอุทยานแห่งชาติ
______________________
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณา เห็นสมควรกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนรายเดือน สำ�หรับการอนุญาตให้เข้าไป ดำ�เนิน
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์ท่าเทียบเรือ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติ
หาดวนกร อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาลำ�ปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่ง
ชาติเขาหลัก-ลำ�รู่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติลำ�น้ำ�กระบุรี ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑ (๑๓) แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศกำ�หนดอัตราค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาต และค่่าตอบแทนรายเดือน สำ�หรับการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการ
เพื่อหาผลประโยชน์ท่าเทียบเรือในอุทยานแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. สำ�หรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำ�บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำ�ลงต่ำ�สุด ตั้งแต่
๔.๕๐ เมตรขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 		
๒๐,๐๐๐
บาท
๑.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๖
บาท
๑.๒ พื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๘
บาท
๑.๓ พื้นที่ตั้งแต่ ๘,๐๐๐-๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๒๐
บาท
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๒. สำ�หรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำ�บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำ�ลงต่ำ�สุด ตั้งแต่
๒.๕๐ เมตรขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 		
๒๐,๐๐๐
บาท
๒.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๒
บาท
๒.๒ พื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๔
บาท
๒.๓ พื้นที่ตั้งแต่ ๘,๐๐๐-๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๖
บาท
๓. สำ�หรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ รองรับเรือขนาดน้อยกว่า ๕๐
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำ�บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำ�ลงต่ำ�สุด น้อย
กว่า ๒.๕๐ เมตร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 		
๒๐,๐๐๐
บาท
๓.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๐
บาท
๓.๒ พื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๑
บาท
๓.๓ พื้นที่ตั้งแต่ ๘,๐๐๐-๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๒
บาท
๔. สำ�หรับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้กอ่ สร้างเพือ่ ใช้เป็นท่าเทียบเรือ และท่าเทียบเรือ ประเภท Marina
โดยมีความลึกของน้ำ�บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำ�ลงต่ำ�สุด ไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 		
๒๐,๐๐๐
บาท
๔.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๐
บาท
๔.๒ พื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๒
บาท
๔.๓ พื้นที่ตั้งแต่ ๘,๐๐๐-๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๑๔
บาท
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๕. สำ�หรับพื้นที่นอกเหนือจากข้อ ๑-๔ ซึ่งเป็นพื้นน้ำ� ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่
ใช้พื้นที่นี้สำ�หรับเพื่อการจอดเรือ หรือเพื่อการอื่นๆ
ค่าตอบแทนรายเดือน ตารางเมตรละ 		
๒
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
		
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ
..............................................
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรื่นรมย์จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๗) ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ
ได้รับยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
อาศัยอำ�นาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ว่าด้วยการอนุญาต
เข้าไปดำ�เนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
๑. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง
๒. ผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติตามข้อ ๑ ต้อง
แสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
		
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพัก
อาศัยในอุทยานแห่งชาติ สำ�หรับการบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติ
______________________
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาเห็นสมควรกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
สำ�หรับการบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทการบริการนำ�เที่ยว
โดยใช้เรืออันเดินด้วยกำ�ลังเครื่องจักรกล บริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ประเภทกิจกรรมการดำ�น้ำ�ลึก และกิจกรรมการให้บริการเรือขนาดเล็ก (ซีแคนู) รวมทั้งการ
บริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติโดยใช้อากาศยาน เพื่อใช้ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการดังกล่าว
อาศัยอำ�นาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตเข้าไปดำ�เนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศ
กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ สำ�หรับการบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้
๑. การบริการนำ�เทีย่ วแก่นกั ท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เรืออันเดินด้วยกำ�ลัง
เครื่องจักรกล แยกตามขนาดบรรทุกผู้โดยสาร ได้แก่
๑.๑ เรือขนาดบรรทุกผูโ้ ดยสารตัง้ แต่ ๑ คนขึน้ ไป ไม่เกิน ๒๕ คน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๑.๒ เรือขนาดบรรทุกผูโ้ ดยสารตัง้ แต่ ๒๖ คนขึน้ ไป ไม่เกิน ๕๐ คน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๑.๓ เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๕๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๑.๔ เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๑๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๒๐๐ คน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๑.๕ เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๒๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๓๐๐ คน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๑.๖ เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๔๐๐ คน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๔,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
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๑.๖ เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๔๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๕๐๐ คน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
๒. การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทกิจกรรมดำ�น้ำ�ลึก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/ราย/ปี
๓. การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทกิจกรรมการให้
บริการเรือขนาดเล็ก (ซีแคนู) แยกตามจำ�นวนเรือ ได้แก่
๓.๑ เรือตั้งแต่ ๑ ลำ�ขึ้นไป ไม่เกิน ๒๕ ลำ� ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท/ราย/ปี
๓.๒ เรือตัง้ แต่ ๒๖ ลำ�ขึน้ ไป ไม่เกิน ๕๐ ลำ� ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ
๓,๐๐๐ บาท/ราย/ปี
๓.๓ เรือตั้งแต่ ๕๑ ลำ�ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท/
ราย/ปี
๔. การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยใช้อากาศยาน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ลำ�/ปี
สำ�หรับอัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
		
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เรื่อง การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติ
______________________
ดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดทําการศึกษาและประเมินความ
สามารถในการรองรับไดของอุทยานแหงชาติ เพือ่ มิใหเกิดผลกระทบตอสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการทองเที่ยว โดยเฉพาะในชวงวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ แหลงทองเที่ยวหลายแหงมีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวจํานวนมากจนอาจนํา
ไปสูความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหยากแกการฟนฟูและบริหาร
จัดการใหคงสภาพเดิมได
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ ตลอดจนการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึง
ออกประกาศไวดังนี้
๑. กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ดังนี้
๑.๑ อุทยานแหงชาติหวยน้ำ�ดัง อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก (แมฝาง)
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท และอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
๑.๓ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก
และจังหวัดนครราชสีมา
๑.๔ อุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
๑.๕ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
๑.๖ อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร และอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน
จังหวัดพังงา
ตามบัญชีแนบทายประกาศ
๒. หากมีความประสงคจองทีพ่ กั ของอุทยานแหงชาติ สามารถจองผานเว็บไซต์ของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ www.dnp.go.th หรือโทรศัพทหมายเลข
๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐-๒
๓. ผูป ระสงคเขาไปทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติทม่ี กี ารกําหนดจํานวนนักทองเทีย่ วไว
ขอใหตดิ ตอสอบถามหรือสํารองการเขาไปใชบริการลวงหนากอนการเดินทางทีอ่ ทุ ยานแหงชาติ
โดยตรง ดังนี้
๓.๑ อุทยานแหงชาติหวยน้ำ�ดัง โทรศัพทหมายเลข ๐๕๓ ๒๖๓ ๙๑๐ (ตลอด
๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๔๘ ๔๙๑ (ระหวาง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
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๓.๒ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก โทรศัพทหมายเลข ๐๕๓ ๔๕๓ ๕๑๗-๘
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
๓.๓ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท โทรศัพทหมายเลข ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๕๐
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๗๗ (ระหวาง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
๓.๔ อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย โทรศัพทหมายเลข ๐๕๓ ๒๙๕ ๐๔๑
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๑๐ ๒๔๔ (ระหวาง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
๓.๕ อุทยานแหงชาติภูกระดึง โทรศัพทหมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๓๓๓ (ตลอด
๒๔ ชั่วโมง) และหมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๔๕๘ (ระหวางเวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐น.)
๓.๖ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๑๘๗๗ ๓๑๒๗ และ
หมายเลข ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๓๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
๓.๗ อุทยานแหงชาติเอราวัณ โทรศัพท หมายเลข ๐๓๔ ๕๗๔ ๗๒๒ และ
๐๓๔ ๕๗๔ ๒๓๔
๓.๘ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน โทรศัพทหมายเลข ๐๓๒ ๔๕๙ ๒๙๓
(ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.)
๓.๙ อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โทรศัพทหมายเลข ๐๗๖ ๔๗๒ ๑๔๕-๖
๓.๑๐ อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน โทรศัพทหมายเลข ๐๗๖ ๕๙๕ ๐๔๕
และ ๐๗๖ ๔๒๑ ๓๖๕ (ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐น.)
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐
			
(ลงนาม) ปรีชา จันทรศิริตานนท์
			
(นายปรีชา จันทรศิริตานนท์)
			
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
		
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐)

77
77

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฉบับลงวันที่ ๒๐ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำ�ดัง

บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว (กิว่ ลม)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ส่วนกลาง (เอื้องเงิน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
นด. ๑ (โป่งเดือด)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
นด. ๒ (โป่งร้อน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
นด. ๕ (น้ำ�ตกแม่หาด)

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๕๐๐
๓๔
๙๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๕๐

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง)
บริเวณ
ทีท่ �ำ การอุทยานแห่งชาติและ
บริเวณบ่อน้�ำ ร้อน
ดอยผ้าห่มปก (ลานกางเต็นท์
กิว่ ลม)
เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอย
ผ้าห่มปก
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ดป. ๓ (น้ำ�ตกโป่งน้ำ�ดัง)
ถ้ำ�ห้วยบอน
น้ำ�รู
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จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๕๐๐
๓๐๐
๗๐๐
๑๐/ชุด
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐

ระยะห่างแต่ละชุดไม่
น้อยกว่า ๑๐ นาที ไม่
เกิน ๑๐๐ คน/วัน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
บริเวณ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
อน. ๑ (แม่กลาง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
อน. ๒ (แม่แจ่ม)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
อน. ๓ (น้ำ�ตกแม่ยะ)
น้ำ�ตกวชิรธาร
น้ำ�ตกสิริธาร
สถานที่กางเต็นท์ดงสน
พระมหาธาตุเจดีย์
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
อน. ๘ (ดอยผาตั้ง)
ลานกางเต็นท์ (ดอยผาตั้ง)
น้ำ�ตกสิริภูมิ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ดอยอ่างกา
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
อน. ๕ (ยอดดอย)

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา) (คน)
๔๐๐
๒๕๐

๑๖๐

๔๕๐
๒๕๐
๑๕๐
๗๐๐
๓๐/ชุด

๕๐๐
ระหว่างเวลา
(๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ระยะห่างรอบละไม่
น้อยกว่า ๓๐ นาที
(ไม่เกิน ๑๕๐ คน/วัน)

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๑๐/ชุด

ระยะห่างแต่ละชุดไม่
น้อยกว่า ๕ นาที

๕๐๐
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อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
บริเวณ
ลานกางเต็นท์ยอดดอยปุย
บริเวณบ้านพักดอยสุเทพ-ปุย
ครูบาศรีวิชัย-น้ำ�ตกห้วยแก้ว
วังบัวบาน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป.
๓ (น้ำ�ตกแม่สา)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป.
๕ (น้ำ�ตกหมอกฟ้า)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป.
๖ (น้ำ�ตกหมอกฟ้า)

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๓๐๐
๒๐๐
๑,๑๐๐
๑๐๐
๑,๓๐๐
๕๐
๑๙๐

๓๐๐

๑๐๐

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วศรีฐาน
(เชิงเขา)
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ววังกวาง
(บนเขา)
น้�ำ ตกตาดฮ้อง
วังอีเมือง

80

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
บริเวณ
บริเวณทีพ่ กั โซนน้�ำ ตกกองแก้ว
บริเวณทีพ่ กั โซนทิวทัศน์
บริเวณที่พักโซนค่ายสุรัสวดี
บริเวณที่พักโซนธนะรัชต์
น้ำ�ตกเหวสุวัต
น้ำ�ตกเหวนรก
น้ำ�ตกผากล้วยไม้
ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้
ลานกางเต็นท์ลำ�ตะคอง
จุดชมวิวผาเดียวดาย
จุดชมวิวผาตรอมใจ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ขญ. ๙ (ใสใหญ่)
(การล่องแก่งหินเพิง)
น้ำ�ตกสาริกา
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ขญ. ๔ (คลองปลากั้ง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ขญ. ๒ (ผากระดาษ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่
ขญ. ๑๐ (ประจันตคาม)
น้ำ�ตกตะคร้อ

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๒๐๐
๕๐
๒๖๐
๙๐
๔๕๐
๒๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๑๕
๒๐
๕๐๐
๓๐๐
๔๐๐

๒๐๐

๔๐๐

๑๐๐

๕๐๐

๓๐๐
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อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๒,๐๐๐
๗๓๒
๒๐/ชุด
๑๐/ชุด

บริเวณ
น้�ำ ตกเอราวัณ
ถ้�ำ พระธาตุ
ถ้�ำ วังบาดาล

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
บริเวณ
ทีท่ �ำ การอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน (ริมอ่างเก็บน้�ำ เขือ่ น
แก่งกระจาน)
เกาะสะแกวัลย์
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี กจ.
๓ (น้�ำ ตกป่าละอู)
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี กจ.
๔ (บ้านกร่าง)
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี กจ.
๑๙ (เขาพะเนินทุง่ )
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จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๖๐๐

๕๐๐

๕๐
๓๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๑๕๐

อุทยานแห่งชาติหมุ๋เกาะสุรินทร์
บริเวณ
อ่าวช่องขาด
หาดไม้งาม
แหล่งดำ�น้ำ�ตื้น
อ่าวไม้งาม
เกาะสต็อร์ค
อ่าวจาก
อ่าวผักกาด
เกาะมังกร
อ่าวสุเทพ
อ่าวหินกอง
แหล่งดำ�น้ำ�ลึก
อ่าวแม่ยาย
เกาะตอรินลา
อ่าวเต่า
กองหินริชิลิว

จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน
หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๔๗๐
๒๒๐
๑,๐๗๓
๔๐๐
๕๖
๔๕
๔๘
๔๕
๕๑
๕๗
๔๐
๔๕
๔๗
๔๘
๔๐
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
บริเวณ
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี
สล. ๑ (เกาะสี)่
(หาดหน้าและหาดเล็ก)
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี
สล. ๒ (เกาะแปด)
หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติท่ี
สล. ๓ (เกาะตาชัย)
แหล่งดำ�น้ำ�ตื้น
เกาะเมียงหรือเกาะสี่ ๒ แห่ง
เกาะห้า-เกาะหกหรือเกาะบายู
๑ แห่ง
เกาะเจ็ด
เกาะสิมิลันหรือเกาะแปด ๒ แห่ง
เกาะเก้าหรือเกาะบางู ๑ แห่ง
แหล่งดำ�น้ำ�ลึก
เกาะเมียงหรือเกาะสี่ ๑ แห่ง
เกาะห้า-เกาะหก ๑ แห่ง
เกาะเจ็ด
หินปูซาร์
เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) ๓ แห่ง
เกาะเก้า กองหินคริสต์มาส ๓ แห่ง
เกาะบอนหรือเกาะทะลุ ๒ แห่ง
เกาะตาชัย ๒ แห่ง
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จำ�นวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดทีส่ ามารถรองรับได้
ไป-กลับ
พักค้างคืน หมายเหตุ
(คนต่อช่วงเวลา)
(คน)
๒๕๐
๑๒๐
๒๐๐
๗๐
๘๐
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๐
๕๐

๖๐

ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เรื่อง มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ
______________________
ดวยในปจจุบัน มีผูสนใจศึกษาธรรมชาติและนักทองเที่ยวเขาเที่ยวชมธรรมชาติใน
พื้นที่ปาอนุรักษ์ โดยเฉพาะในอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา
เพื่อประกอบกิจกรรมการดูนกและถายภาพนกเปนจํานวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้อาจ
สงผลกระทบตอความปลอดภัย ตลอดจนรบกวนสภาพความเปนอยู และพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของนกในสถานที่นั้นๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการสรางรังวางไขและ
เลี้ยงดูตัวออนของนกปาหลายชนิด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาแลว เพื่อเปนการปองกันผล
กระทบจากกิจกรรมที่จะสงผลถึงนกดังกลาว จึงใหหัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลพื้นที่ปา
อนุรักษ เขมงวดกวดขันกับนักทองเที่ยว ผูประสงคจะเขาไปทํากิจกรรมดูนกหรือถายภาพ
นกในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ใหกําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถายภาพนกใหชัดเจนและเหมาะสม
รวมทั้งควบคุมจํานวนผูเขาใชพื้นที่ใหเหมาะสมกับความสามารถรองรับไดของพื้นที่ โดยจะ
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนก และที่จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นก
กําลังทําอยู
๒. ใหกํากับดูแลผูดูนกและผูถายภาพนก ดําเนินกิจกรรมอยางระมัดระวัง โดยจะ
ตองงดเวนการสงเสียงดังหรือการทําลายธรรมชาติ รวมทั้งการกระทําอื่นใดอันจะเปนการ
รบกวนหรือทําใหนกตืน่ ตกใจ เพียงเพือ่ ความสะดวกในการดูนกหรือถายภาพนกเทานัน้
๓. ใหแจงผูดูนกหรือถายภาพนกใหทํากิจกรรมดังกลาวในพื้นที่ที่กําหนด โดยดูนก
หรือถายภาพนกผานเครื่องพรางหรือบังไพร หรืออยูในระยะหางที่เหมาะสม ไมรบกวนหรือ
ขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก
๔. หากมีการตรวจพบการกระทําใดๆ ที่ปรากฏผลหรืออาจจะสงผลกระทบใหนกมี
อาการตื่นตกใจ หรือนาจะเปนอันตรายตอตัวนกและการทํารังวางไข ตลอดจนการเลีย้ งดู
ตัวออนของนก เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบจะตองใหผกู ระทํากิจกรรมนัน้ หยุดการกระทําดังกลาว
ในทันที และหากมีการฝาฝนจะตองเชิญผูกระทํากิจกรรมนั้น ใหออกจากพื้นที่หรือดําเนิน
คดีตามกฎหมายตามสมควรแกกรณี
๕. สําหรับในพืน้ ทีเ่ ปราะบาง เปนทีอ่ ยูอ าศัยของนกหายากเฉพาะถิน่ หรือใกลสญ
ู พันธุ์
ใหหัวหนาผูรับผิดชอบพื้นที่ใหความเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ โดยอาจจะตองกําหนดเปนพื้น
ที่ควบคุมเฉพาะตามแตกรณี
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
			
(ลงนาม) เกษมสันต จิณณวาโส
				
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เรื่อง ลดอัตราคาตอบแทนใหพักอาศัยในที่พักของอุทยานแหงชาติ
______________________
ตามทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ไดอนุญาตใหบคุ คลเขาไปพักอาศัย
ในที่พักของอุทยานแหงชาติ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และบริการการทองเที่ยวแก่
บุคคลที่เขาไปศึกษาธรรมชาติและพักผอนหยอนใจ นั้น
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาแลว เพื่อเปนการกระจายตัว
ของนักทองเที่ยวและลดความแออัดในแหลงทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื วาดวยการ
อนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑ ขอ ๖ ออกประกาศสําหรับผูใชบริการที่สํารองที่พัก ประเภทบานพัก และคายพักแรม ใน
ระหวางวันจันทรถึงวันพฤหัสบดีที่ไมใชวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ
ดังนี้
๑. ลดอัตราคาตอบแทนใหพักอาศัยในที่พักของอุทยานแหงชาติทุกแหงในอัตรา
รอยละ ๓๐ ของอัตราที่กําหนดไวเดิม
๒. ผูใดมีความประสงคที่จะใชบริการที่พักของอุทยานแหงชาติ ใหติดตอสํารอง
ทีพ่ กั ไดทจ่ี ดุ บริการจองทีพ่ กั ออนไลน สํานักอุทยานแหงชาติ หรือสํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่
๑-๑๖ หรือโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือสํารองที่พักดวยตนเองทาง http://
www.dnp.go.th
ทั้งนี้ มีผลบังคับใชสําหรับผูใชบริการที่สํารองที่พักเพื่อพักอาศัย ตั้งแตวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
				
(ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน
				
(นายจตุพร บุรุษพัฒน)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๖ ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
ในอุทยานแห่งชาติ
______________________
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในอุทยานแห่งชาติ และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน
รําคาญแก่นักท่องเที่ยว และรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ (๙) และข้อ ๕ ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้นําเข้าไปหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน
แห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา
๑๘ และต้องได้รับโทษตามมาตรา ๒๕ ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
			
(ลงนาม) สุนันต์ อรุณนพรัตน์
				
(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
..............................................
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดําเนินการพิจารณาทบทวน ระยะ
เวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการท่องเทีย่ วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแหล่งท่องเทีย่ ว และธรรมชาติเกิดการฟื้น
ตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม
ในแหล่งท่องเทีย่ วบางแห่งในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน
			
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
				
(ลงนาม) เริงชัย ประยูรเวช
				
(นายเริงชัย ประยูรเวช)
				
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
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บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ลำ�ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

90

อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน
แก่งกรุง
แก่งเจ็ดแคว
แก่งตะนะ
ขุนแจ
ขุนสถาน

๗

เขาปู่-เขาย่า

๘
๙

เขาพนมเบญจา
เขาสก

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เขาหลวง
เขาหลัก-ลำ�รู่
เขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด
เขาใหญ่

๑๔

คลองพนม

๑๕
๑๖

คลองวังเจ้า
ดอยผ้าห่มปก

แหล่งท่องเที่ยว

ระยะเวลาปิด
๑ ส.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ต.ค.-๑๕ ธ.ค.
๑ ส.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.
๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

บ้านกร่าง ห้วยแม่สะเลียง เขาพะเนินทุ่ง
แหล่งท่องเทีย่ วล่องแก่งลำ�น้�ำ คลองยัน
แก่งเสือ-แก่งปู่เต้น
น้ำ�ตกตาดโตน บึงห้วยหมาก
ดอยลังกาหลวง ดอยมด
น้ำ�ตกขุนลี น้ำ�ตกตาดลี น้ำ�ตกผาแดง
ถ้ำ�ละโอ่ง น้ำ�ตกน้ำ�ลีหลวง
น้ำ�ตกเหรียงทอง น้ำ�ตกหนานปลิว
๑๕ พ.ย.-๒๕ ธ.ค.
น้ำ�ตกเขาหลัก น้ำ�ตกธาราวารินทร์
น้ำ�ตกหนานสวรรค์ น้ำ�ตกควนประ
น้ำ�ตกปากแจ่ม
ปิดไม่มีกำ�หนด
เส้นทางเดินขึ้นเขาพนมเบญจา
๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
แหล่งท่องเที่ยวชมบัวผุด (กม. ๑๑๑)
๑ มิ.ย.-๓๐ พ.ย.
ถ้ำ�น้ำ�ทะลุ
๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค.
ยอดผาเหยียบเมฆ ยอดเขาหลวง
๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.
น้�ำ ตกลำ�รู่ น้�ำ ตกโตนช่องฟ้า ทุง่ คาโงก
เกาะกุฎี เกาะทะลุ
๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและบริเวณจุดชม
ทิวทัศน์ผาเดียวดาย
เส้นทางชมบัวผุดบริเวณหลังเขาบ้านถ้ำ�
ผึ้ง
น้ำ�ตกเต่าดำ� น้ำ�ตกคลองวังเจ้า
ลานกางเต็นท์กิ่วลม น้ำ�ตกนามะอื้น
ห้วยเฮี้ยน ปู่หมื่น แม่แฮง โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก

๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

ลำ�ดับที่ อุทยานแห่งชาติ
๑๗

ดอยภูคา

๑๘
๑๙
๒๐

ดอยเวียงผา
ดอยสุเทพ-ปุย
ดอยหลวง

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ดอยอินทนนท์
ตะรุเตา
ตาดหมอก
ใต้ร่มเย็น

๒๕

ทองผาภูมิ

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ทุ่งแสลงหลวง
ธารเสด็จเกาะพะงัน
น้ำ�ตกซีโป
น้ำ�ตกทรายขาว
น้ำ�ตกโยง

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

น้ำ�พอง
บูโด-สุไหงปาดี
ผาแดง
ผาแต้ม
ภูกระดึง

แหล่งท่องเที่ยว

ระยะเวลาปิด

ดอยภูแว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมดอกชมพูภคู า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ ดึกดำ�บรรพ์
(ดอยดงหวาย)
น้ำ�ตกภูฟ้า น้ำ�ตกวังเปียน น้ำ�ตกตาด
หลวง แหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำ�ว้าตอน
กลาง ถ้ำ�ผาฆ้อง ถ้ำ�รวยสายไทย
ยอดดอยเวียงผา
ลานกางเต็นท์ดอยปุย
น้ำ�ตกปูแกง น้ำ�ตกวังแก้ว น้ำ�ตกจำ�ปา
ทอง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
หมู่เกาะอาดัง-ราวี
น้ำ�ตกตาดหมอก น้ำ�ตกสองนาง
น้ำ�ตกดาดฟ้า น้ำ�ตกเหมืองทวด น้ำ�ตก
๓๕๗ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหนอง
สันเย็น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้าง
เผือก
ทุง่ โนนสน
น้ำ�ตกธารเสด็จ

๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ มิ.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.
๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ม.ค.-๓๑ ส.ค.
๑ ต.ค.-๒๓ ธ.ค.

บริเวณน้ำ�ตกซีโป ชั้นที่ ๑
๑๕ ต.ค.-๓๐ พ.ย.
น้ำ�ตกทรายขาว
๑ ต.ค.-๑๐ ค.ย.
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกล
๑ ก.ค.-๓๐ พ.ย.
เขาเหมน
น้ำ�ตกห้วยเข
๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.
น้ำ�ตกบาโจ
๑ พ.ย.-๓๑ ธ.ค.
ถ้ำ�แจ้ง-ป่าหก ถ้ำ�น้ำ� ถ้ำ�งาม ถ้ำ�ผาแดง ปิดไม่มีกำ�หนด
ผาชะนะได
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
ยอดภูกระดึง
๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
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ลำ�ดับที่
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อุทยานแห่งชาติ

๓๖
๓๗

ภูผาม่าน
ภูลงั กา

๓๘

ภูสระดอกบัว

๓๙
๔๐
๔๑

ภูสวนทราย
ภูสอยดาว
แม่ปิง

๔๒
๔๓
๔๔

แม่เมย
แม่ยม
แม่วงก์

๔๕
๔๖

ลำ�คลองงู
ลำ�น้ำ�กระบุรี

๔๗
๔๘

เวียงโกศัย
ศรีน่าน

๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

ศรีลานนา
ศรีสัชนาลัย
หมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะชุมพร
หมู่เกาะเภตรา
หมู่เกาะระนอง
หมู่เกาะลันตา

๕๖
๕๗

หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยว

ระยะเวลาปิด

ถ้ำ�พญานาคราช
ทางขึ้นนมัสการพระธาตุเจดีย์กอง
ข้าวศรีบุญเนาว์ และพระธาตุเจดีย์
หลวงปู่วังด้านทิศตะวันตก
เส้นทางเดินป่าภูดา่ นยาว-ภูสระดอกบัว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติภวู ดั -ภูผาแต้ม
ลานกางเต็นท์ เนิน ๑๔๐๘
ลานสนภูสอยดาว
น้ำ�ตกก้อหลวง
แก่งก้อ
ถ้ำ�แม่อุสุ
แก่งเสือเต้น
เส้นทางเดินป่าระยะไกล เพื่อพิชิต
ยอดโมกูจู น้ำ�ตกแม่กระสา น้ำ�ตก
แม่กี และน้ำ�ตกแม่รีวา
ถ้ำ�เสาหิน ถ้ำ�นกนางแอ่น ถ้ำ�ใหญ่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำ�ตกปุญญา
บาล
น้�ำ ตกแม่เกิง๋ หลวง
แก่งหลวงแม่น้ำ�น่าน
ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์
น้ำ�ตกม่อนหินไหล
น้ำ�ตกตาดดาว
เกาะทองหลาง เกาะกระ เกาะเทียน
บริเวณเกาะใน
เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง
อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง
เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก เกาะ
ไหง หมู่เกาะห้า (ตุกนลิมา) กองหิน
แดง-หินม่วง
หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์

๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ก.ค-๓๑ ส.ค.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑๕ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค
๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ มิ.ย.-๓๐ พ.ย.
๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
ปิดไม่มีกำ�หนด
๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.

ลำ�ดับที่ อุทยานแห่งชาติ
๕๘
๕๙
๖๐

หมู่เกาะอ่างทอง
ห้วยน้�ำ ดัง
หาดขนอม-หมูเ่ กาะ
ทะเลใต้

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

หาดเจ้าไหม
หาดวนกร
แหลมสน
ออบหลวง

๖๕

อ่าวมะนาวเขาตันหยง

ลำ�ดับที่

วนอุทยาน

๑
๒

เขาหลวง
เขาแหลมสิงห์

๓
๔
๕
๖
๗

ถ้ำ�แก้วโกมล
ถ้ำ�ตะโค๊ะบิ
ถ้ำ�ลม-ถ้ำ�วัง
น้ำ�ตกธาราสวรรค์
น้ำ�ตกปะหละทะ

แหล่งท่องเที่ยว
หมู่เกาะอ่างทอง
ลานกางเต็นท์
เกาะแตน เกาะมัดสุม่ เกาะราบ
เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะนุย้
เกาะท่าไร่ น้�ำ ตกท่าน้อย น้�ำ ตกเสม็ด
ชุน น้�ำ ตกกลางทอง ถ้�ำ เขาวังทอง
เกาะเชือก
เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์
แหล่งท่องเที่ยวในทะเลทั้งหมด
ลานกางเต็นท์ลำ�น้ำ�แม่แจ่ม
น้ำ�ตกแม่เตี๊ยะ
บริเวณหน้าที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง และชาย
หาดอ่าวมะนาว

แหล่งท่องเที่ยว
เขาหลวง
บริเวณทีท่ �ำ การวนอุทยานเขาแหลม
สิงห์ หาดอ่าวกระทิง
ถ้ำ�แก้วโกมล
ถ้ำ�ตะโค๊ะบิ
ถ้ำ�ลม-ถ้ำ�วัง
น้ำ�ตกธาราสวรรค์
น้ำ�ตกปะหละทะ

ระยะเวลาปิด
๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.
๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.

ปิดไม่มีกำ�หนด
๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.
๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑๕ ต.ค.-๓๐ พ.ย.

ระยะเวลาปิด
๑ มี.ค.-๑๕ ธ.ค.
๑ ต.ค.-๓๑ พ.ย.
๑
๑
๑
๑
๑

มิ.ย.-๓๐
มิ.ย.-๓๐
มิ.ย.-๓๐
ก.ค.-๓๐
ก.ค.-๓๐

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๔๕๔/๒๕๔๖
เรื่อง การมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ
์ ชื ว่าด้วย การเก็บ การรักษา การใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
______________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีคำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกีย่ ว
กับการมอบอำ�นาจให้ด�ำ เนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ว่า
ด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จา่ ยเงินรายได้เพือ่ บำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
อธิบดีอาศัยอำ�นาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำ�รุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ
๑๖ จึงมีคำ�สั่งมอบอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินและอนุมัติการจ่ายเงินยืมเงินรายได้ เพื่อบำ�รุงรักษา
อุทยานแห่งชาติให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับมอบหมายให้กำ�กับ
ดูแลสำ�นักอุทยานแห่งชาติ มีอ�ำ นาจอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืมครัง้ หนึง่ ที่มีวงเงิน
เกินอำ�นาจของหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางตามข้อ ๒
๒. ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ มีอำ�นาจอนุมัติการจ่ายเงินและการจ่ายเงิน
ยืม ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ทกุ สำ�นัก มีอ�ำ นาจอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินและการจ่ายเงินยืมในวงเงินทีก่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้โอนเงินขาย
บิลไปเบิกจ่ายทางหน่วยงานนั้น
สำ�หรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ใดที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ในวัน
ทีค่ �ำ สัง่ นีใ้ ช้บงั คับใช้ ให้ด�ำ เนินการต่อไปจนกว่าจะดำ�เนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถ
ดำ�เนินการตามคำ�สั่งนี้ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
		
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๙๓๒/๒๕๔๗
เรื่อง มอบอำ�นาจการพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักบ้านพักของอุทยานแห่งชาติ
______________________
เพื่อให้การจองบ้านพักของอุทยานแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ
อำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้จองบ้านพักของอุทยานแห่งชาติไว้แล้ว แต่ประสงค์
จะขอเลื่อนกำ�หนดการเข้าพัก อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๓ แห่งระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำ�นาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ
เป็นผู้มีอำ�นาจในการพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักบ้านพักในอุทยานแห่งชาติ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. การขอเลื่อนการเข้าบ้านพักของผู้ได้จองบ้านพักไว้แล้ว จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุ
จำ�เป็นอันควร โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันก่อนวันเข้าพักต่อผู้อำ�นวยการ
สำ�นักอุทยานแห่งชาติ
๒. อนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้สำ�รองบ้านพักไว้แล้ว
๓. กรณีที่มีความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช อาจยกเลิกการใช้บ้านพักดังกล่าวได้ โดยจะคืนเงินค่าตอบแทนบ้านพักส่วนที่
ได้ชำ�ระไว้แล้วให้แก่ผู้จองบ้านพักรายนั้นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
				
		
				
			

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๑๘๑/๒๕๔๘
เรือ่ ง มอบอำ�นาจเกีย่ วกับการดำ�เนินกิจการท่องเทีย่ วและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
______________________
อาศัยอำ�นาจตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบอำ�นาจให้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑. สั่งลดค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๗
๒. อนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๘
๓. อนุญาตให้ดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
๓.๑ การจำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ตามข้อ ๑๕ ก (๑) (๒)
๓.๒ กิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว ตามข้อ ๑๕ ข (๑) เฉพาะกิจการ
ประเภทเดียวกับที่มีการอนุญาตมาแล้ว
๓.๓ การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๑๕ ค
เฉพาะกิจการประเภทเดียวกับที่มีการอนุญาตมาแล้ว
๔. อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๑
๕ อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๒
บรรดาคำ�สั่งใดในส่วนที่กำ�หนดไว้แล้วตามคำ�สั่งให้ยกเลิกและให้ใช้คำ�สั่งนี้แทน และ
ให้รายงานการใช้อำ�นาจตามคำ�สั่งนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้อำ�นาจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
		
(ลงนาม) สุวัช สิงหพันธ์ุ
				
(นายสุวัช สิงหพันธ์ุ)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๔๐/๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำ�นาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ
______________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำ�นาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ใน
อุทยานแห่งชาติ
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๙ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอออกคำ�สั่งไว้ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกคำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๑๐/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องการมอบอำ�นาจในการพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
อนุญาตเข้าไปถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ และคำ�สัง่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ที่ ๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำ�นาจใน
การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๒. มอบอำ�นาจให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุญาตพิจารณาให้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในอุทยาน
แห่งชาติ
๓. มอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้
ถ่ายทำ�ภาพยนตร์เฉพาะภาพยนตร์ไทย ในอุทยานแห่งชาติที่ตนมีอำ�นาจดูแลรับผิดชอบ
๔. ให้ผู้รับมอบอำ�นาจรายงานการใช้อำ�นาจให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
		
(ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน์
				
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์์)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๔๓๓/๒๕๕๕
เรือ่ ง มอบอำ�นาจเกีย่ วกับการดำ�เนินกิจการท่องเทีย่ วและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
______________________
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบให้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ มีอำ�นาจ ดังนี้
๑. การอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ เฉพาะ
ผู้รับอนุญาตรายเดิมที่ขออนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
๑.๑ จำ�หน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ตามข้อ ๑๕ ก (๑) และ (๒)
๑.๒ กิจการอื่นที่จำ�เป็นแก่การท่องเที่ยว ตามข้อ ๑๕ ข (๑)
๑.๓ การบริการนำ�เที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๑๕ ค
๒. อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๑
๓. อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๒ เฉพาะกรณีผู้รับอนุญาตตาย โดยโอนให้
ผู้รับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก
ให้ผู้รับมอบอำ�นาจรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป
บรรดาคำ�สัง่ อืน่ ใดในส่วนทีก่ �ำ หนดไว้แล้วในคำ�สัง่ นีห้ รือซึง่ ขัดหรือแย้งกับคำ�สัง่ นี้ ให้ใช้
คำ�สั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
				
(ลงนาม) ดำ�รงค์ พิเดช
					
(นายดำ�รงค์ พิเดช)
			
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔๑ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ้ี เป็นเหตุให้มสี ง่ิ ปลูกสร้างขึน้ ใหม่หรือมีสง่ิ อืน่ ใดในอุทยานแห่งชาติ
ผิดไปจากเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจสั่งให้ผู้กระทำ�ความผิดทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่ง
นั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ถ้า
ผู้กระทำ�ความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำ�ความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทา
ความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำ�การดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำ�ความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำ�การเสียเองนั้น” ดังนั้น เพื่อให้การใช้อำ�นาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการสั่งให้
ผูก้ ระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ทำ�ลายหรือรือ้ ถอนสิง่ ปลูก
สร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในอุทยานแห่งชาติออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ
หรือทำ�สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี รวมทั้งการใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ หรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อผู้กระทำ�
ความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือในกรณีไม่รู้ตัวผู้กระทำ�ความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๔ และ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๕ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
๒
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ข้อ ๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผูท้ ร่ี ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมประกาศแต่งตัง้ ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔๖
ข้อ ๒ การใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน
แห่งชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำ�ลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำ�นวย
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินคดีกับ
ผู้กระทำ�ความผิดดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หรือผู้ทำ�หน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนั้นๆ ใช้มาตรการตามมาตรา
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่
กำ�หนดไว้นี้
ข้อ ๓ การสั่งให้ผู้กระทำ�ความผิดทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิด
ไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม คำ�สั่ง
ดังกล่าวเป็นคำ�สั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำ�สั่งทางปกครองอาจทำ�เป็นหนังสือ หรือวาจา หรือโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจ
ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖
๗
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ คำ�สั่งทางปกครอง ” หมายความว่า
(๑) การใช้อ�ำ นาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
๘
มาตรา ๓๔ คำ�สั่งทางปกครองอาจทำ�เป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
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ผู้กระทำ�ความผิดตามวรรคหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจใน
การจับกุมปราบปรามการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ได้ดำ�เนินการจับกุมในความผิดนั้นแล้ว และหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำ�เนินการ
สืบสวนปรากฏว่ามีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอันน่าเชื่อว่า เป็นผู้กระทำ�ความผิดแต่ยงั
จับตัวไม่ได้หรือเมือ่ มีพยานหลักฐานว่ามีการกระทำ�ความผิดแต่ไม่รตู้ วั ผูก้ ระทำ�ความผิด
เนื่องจาก มาตรา ๔๐๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคำ�สัง่ ทางปกครองต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลา ในการยื่น
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ผู้รับคำ �สั่งทาง
ปกครองทราบ ดังนั้น คำ�สั่งทางปกครองที่สั่งให้ผู้กระทำ�ความผิดทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างหรือสิง่ อืน่ ใดทีผ่ ดิ ไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พน้ อุทยานแห่งชาติหรือทำ�ให้สง่ิ นัน้ ๆ กลับ
คืนสูส่ ภาพเดิม จึงต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาในการยืน่ อุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำ�สัง่ ให้
ผู้รับคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวทราบ
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ผู้ออกคำ�สั่งทางปกครองต้องระบุวธิ กี ารยืน่ คำ�ฟ้องและระยะเวลา
สำ�หรับยืน่ คำ�ฟ้องไว้ในคำ�สัง่ ดังกล่าว ดังนัน้ นอกจากเจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคำ�สัง่ ทางปกครองจะต้อง
แจ้งให้ผรู้ บั คำ�สัง่ ทราบว่าอาจยืน่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำ�สัง่ ต่อเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคำ�สัง่ ทางปกครอง

๙

มาตรา ๔๐ คำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ หรือ
โต้แย้ง การยื่นคำ�อุทธรณ์หรือคำ�โต้แย้ง และระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์ หรือการโต้แย้งดังกล่าว
ไว้ด้วย
ในการที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริม่
นับใหม่ตง้ั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง่ แต่ถา้ ไม่มกี ารแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งทางปกครอง
๑๐
มาตรา ๕๐ คำ�สัง่ ใดทีอ่ าจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผอู้ อกคำ�สัง่ ระบุวธิ กี ารยืน่ คำ�ฟ้องและ
ระยะ
เวลาสำ�หรับยื่นคำ�ฟ้องไว้ในคำ�สั่งดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกคำ�สั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นดำ�เนินการ
แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับคำ�สั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาสำ�หรับ
ยื่นคำ�ฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับคำ�สั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาสำ�หรับยื่นคำ�ฟ้องมีกำ�หนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้
ขยายเวลาสำ�หรับยื่นคำ�ฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่ง
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ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่งที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๔๔๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำ�สั่งทางปกครองจะ
ต้องแจ้งวิธีการยื่นคำ�ฟ้องและระยะเวลาสำ�หรับยื่นคำ�ฟ้องไว้ในคำ�สั่งดังกล่าวด้วยว่าใน
กรณีที่ครบกำ�หนดระยะเวลาในการพิจารณาของผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา
๔๕๑๒ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีคำ�วินิจฉัย
ของผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ผู้รับคำ�สั่งทางปกครองสามารถที่จะยื่นคำ�ฟ้องต่อ
ศาลปกครองภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง การฟ้องคดีตาม

๑๑

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คำ�สั่งปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และ
ไม่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำ�สั่ง
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง
คำ�สั่งดังกล่าว
คำ � อุ ท ธรณ์ ต้ อ งทำ � เป็ น หนั ง สื อโดยระบุ ข้ อโต้ แ ย้ ง และข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายที่ อ้ า งอิ ง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำ�สั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
๑๒
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งพิจารณาคำ�อุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย
ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน
กำ�หนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ให้
เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์ภายในกำ�หนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้
รับรายงาน ถ้ามีเหตุผลจำ�เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผมู้ อี �ำ นาจ
พิจารณาอุทธรณ์มหี นังสือแจ้งให้ผอู้ ทุ ธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวในการนี้ ให้ขยายระยะ
เวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎ
กระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
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มาตรา ๔๙๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี
ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคำ�สั่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองคัดค้านคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา
๙๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์
ข. ถ้าในกรณีทค่ี รบกำ�หนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่ผมู้ อี ำ�นาจยังไม่
วินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้ รั บ คำ � สั่ ง ทางปกครองสามารถยื่ น คำ � ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองในประเด็ น การ
พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำ�สั่งทางปกครอง
นั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันครบ
กำ�หนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
สำ�หรับวิธีการยื่นคำ�ฟ้องนั้น คำ�ฟ้องต้องทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำ�เนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้น
นัน้ หรือยืน่ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันทีส่ ง่ คำ�ฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์
เป็นวันที่ยื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครอง
ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ทำ�หน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ใช้อำ�นาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ มีคำ�สั่งทางปกครองให้ผู้กระทำ�ความผิดทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่น
ใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพ
เดิม ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงให้ทำ�คำ�
สั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามแบบ อช. ม. ๒๒ (ก) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้
ข้อ ๔ การแจ้งคำ�สั่งทางปกครองตามข้อ ๓ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๔ โดยเคร่งครัด กล่าวคือ ให้สง่ หนังสือ (แบบ อช.ม. ๒๒ (ก))
แจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นั้น ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่
หนังสือไปถึง หรือในการดำ�เนินการเรื่องนี้ที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยัง
๑๓

มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดและไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจ้งจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับ แต่เป็นคำ�ชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นน้ั แล้ว ตามมาตรา ๖๙๑๔ แห่งพระราช
บัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนำ�ไปส่งถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำ�หนังสือไปส่งไม่
พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำ�งานในสถานที่นั้นหรือใน
กรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับก็ให้วางหนังสือนั้น หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
ตามมาตรา ๗๐๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๑๑ (๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙๑๖ บัญญัติว่า
“เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำ �สั่งทาง
ปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่
ผู้รับไม่ยอมรับหรือไม่มีผู้รับ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานตำ�รวจ
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
(ก) กำ�นัน
(ข) แพทย์ประจำ�ตำ�บล
(ค) สารวัตรกำ�นัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๑๔

มาตรา ๖๙ การแจ้งคำ�สั่งทางปกครอง การนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทำ�ด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำ�เป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้
รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการดำ�เนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วการแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้
ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำ�เนาของผู้นั้นแล้ว
๑๕
มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำ�ไปส่งถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำ�ไปส่ง
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำ�งานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อเจ้า
หน้าที่พนักงานตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่เป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
๑๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
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(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ช) ข้าราชการประจำ�อำ�เภอหรือจังหวัด ”
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำ�หนด ๗ วัน นับแต่
วันส่ง สำ�หรับกรณีภายในประเทศ และ ๑๕ วัน สำ�หรับกรณีต่างประเทศ เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น ตามมาตรา ๗๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีที่มีผู้รับเกิน ๑๕ คนให้ปิดประกาศ ณ ที่ทำ�การของพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ที่ว่าการอำ�เภอที่ผู้รับมีภูมิลำ�เนาก็ได้ ถือได้ว่าผู้นั้นได้รับแจ้งแล้วเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๕
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งโดยวิธปี ดิ ประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๗๒๑๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำ�เนา หรือรู้ตัวและภูมิลำ�เนาแต่มีผู้รับเกิน
๑๐๐ คน ให้แจ้งเป็นหนังสือโดยประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีประกาศในหนังสือ
พิมพ์ดงั กล่าวตามมาตรา ๗๓๑๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วน อาจแจ้งทางโทรสารก็ได้แต่ต้องเก็บหลักฐานการได้ส่ง
จากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งหนังสือ
คำ�สั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะ
กระทำ�ได้ กรณีนี้ถือว่าได้รับแจ้งเป็นหนังสือแล้วนับแต่วันส่งโทรสาร เว้นแต่จะมีการพิสูจน์
๑๗

มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธสี ง่ ทางไปรษณียต์ อบรับให้ถอื ว่า ได้รบั แจ้งเมือ่ ครบกำ�หนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่ง สำ�หรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำ�หนดเก้าสิบห้าวันนับแต่วันส่ง สำ�หรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
๑๘
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดำ�เนินการในเรื่อง
นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทำ�โดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำ�การของเจ้าหน้าที่และที่
ว่าการอำ�เภอที่ผู้รับมีภูมิลำ�เนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
๑๙
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำ�เนาหรือรู้ตัวและภูมิลำ�เนาแต่มีผู้รับเกิน
หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำ�โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่น
นั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
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ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น ตามมาตรา ๗๔๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๕ นอกจากการแจ้งคำ�สัง่ โดยวิธกี ารตามข้อ ๔ แล้ว ให้ด�ำ เนินการปิดประกาศ
คำ�สั่งดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำ�เภอ ที่ทำ�การกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำ�บล สถานี
ตำ�รวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุนั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำ�บันทึกการปิดประกาศ
ไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ข) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้
กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทำ�ผิด ก็ให้ดำ�เนินการปิดประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๖ การกำ�หนดเวลาให้ผกู้ ระทำ�ความผิด หรือผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำ�สัง่ ปฏิบตั ติ าม
คำ�สั่งนั้น ให้ใช้ดุลยพินิจกำ�หนดตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์และตามควรแก่กรณีโดย
คำ�นึงถึงระยะเวลาที่กฎหมายให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้ทราบคำ�สั่ง และระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์
คำ�สั่งของผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่ง
เมื่อปรากฏว่าผู้กระทำ�ผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งได้อุทธรณ์คำ�สั่งเช่นว่านั้นก็ให้
พิจารณาดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒
โดยเคร่งครัด กล่าวคือ ให้อุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่ง ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับแจ้งคำ�สั่งดังกล่าว คำ�อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย โดยที่การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตาม
คำ�สั่ง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ผู้ที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำ�สั่ง
ไว้ก่อนคือ ผู้ทำ�คำ�สั่งนั้นเอง ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์หรือผู้มีอำ�นาจพิจารณาวินิจฉัย

๒๐

มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นเร่งด่วนการแจ้งคำ�สั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสาร
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสาร
นั้นและต้องจัดส่งคำ�สั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจ
กระทำ�ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคำ�สั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏใน
หลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าวเว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
๒๑
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๑
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ความถูกต้องของคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖๒๒ วรรคหนึง่ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ คำ�สัง่ ทางปกครองต้องพิจารณาคำ�อุทธรณ์ และแจ้งผูอ้ ทุ ธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีเห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�ำ นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์ภายในกำ�หนด
เวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำ�เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน
ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวในการนีใ้ ห้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์ตามวรรคสามคือ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๔
ข้อ ๗ เมือ่ ผูก้ ระทำ�ความผิดหรือผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำ�สัง่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่ง
อื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๒๒

มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ คำ�สัง่ ทางปกครองมีอ�ำ นาจทีจ่ ะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้เป็นไปตามคำ�สั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�คำ�สั่งนั้นเอง ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์หรือผู้มีอำ�นาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกต้องของคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำ�นาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
ผู้ดำ�เนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำ�เป็น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำ�สั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่ง
ทางปกครองน้อยที่สุด
๒๓
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๒
๒๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐
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(๑) ให้แจ้งคำ�เตือนเป็นหนังสือแก่ผกู้ ระทำ�ความผิด หรือผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำ�สัง่
ให้กระทำ�การ หรือละเว้นกระทำ�การตามคำ�สั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตาม
สมควรแก่กรณีโดยคำ�เตือนนั้นให้ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดเจน และระบุ
ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำ�เนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำ�การ
แทน หรือจำ�นวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี ซึ่งการกำ�หนดค่าใช้จ่ายในคำ�เตือนไม่
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ได้กำ�หนดไว้
ตามมาตรา ๕๙๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อม
ทั้งแจ้งระยะเวลาดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำ�เนินการโดยให้แจ้งเตือนก่อนเริ่มดำ�เนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ค) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้
(๒) ปิดประกาศคำ�สั่งแจ้งเตือนตาม (๑) ณ ที่ว่าการอำ�เภอ ที่ทำ�การกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำ�บล สถานีตำ�รวจภูธรแห่งท้องที่และสถานที่ที่จะดำ�เนิน
การแห่งละ ๑ ชุด โดยให้ปิดประกาศก่อนเริ่มดำ�เนินการภายในระยะเวลาอันสมควร แล้ว
จัดทำ�บันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ง) ท้ายหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตินี้
(๓) ให้จดั ทำ�บันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับการดำ�เนินการ บัญชีทรัพย์สนิ ทีท่ �ำ ลาย
หรือรื้อถอน หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้เก็บรักษาไว้ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
แผนทีส่ งั เขปบริเวณทีด่ �ำ เนินการพร้อมภาพถ่าย แล้วนำ�เรือ่ งราวทัง้ หมดพร้อมพยานหลักฐาน
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำ�รวจภูธรแห่งท้องที่ในทันที
(๔) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบอำ�นาจให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำ�เนินการแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
๒๕

มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องมีค�ำ เตือนเป็น
หนังสือให้มีการกระทำ�หรือละเว้นกระทำ�ตามคำ�สั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำ�หนดตาม
สมควรแก่กรณี คำ�เตือนดังกล่าวจะกำ�หนดไปพร้อมกับคำ�สั่งทางปกครองก็ได้
คำ�เตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกำ�หนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราว
เดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จา่ ยในการทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ข้าดำ�เนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ กระทำ�การ
แทน หรือจำ�นวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี
การกำ�หนดค่าใช้จ่ายในคำ�เตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำ�หนดไว้
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ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๖ ซึง่ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
ข้อ ๑ บัญญัตวิ า่ “การมอบอำ�นาจในการดำ�เนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อำ � นาจทำ � คำ � สั่ ง ทางปกครองในราชการบริ ห ารส่ ว นกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นไปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” และในการ
ดำ�เนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ประสานงานขอความร่วมมือกับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำ�เนินการด้วย
และให้ใช้มาตรการทางปกครองเพียงเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำ�สั่ง
ทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำ�สัง่ ทางปกครองน้อยทีส่ ดุ ตามมาตรา
๕๖๒๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๗ แล้วได้
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นไปเป็นจำ�นวนเท่าไร ผู้กระทำ�ความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่ง
ทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด พร้อมทั้งชำ�ระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๘๒๘ (๑) แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒๒
๒๘
มาตรา ๕๘ คำ�สัง่ ทางปกครองทีก่ �ำ หนดให้กระทำ�หรือละเว้นกระทำ� ถ้าผูอ้ ยูใ่ นบังคับทาง
ปกครอง
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำ�เนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำ�การแทน โดย
ผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มีการชำ�ระค่าปรับทางปกครองตามจำ�นวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่น
บาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใด มีอำ�นาจกำ�หนดค่าปรับทางปกครองจำ�นวนเท่าใด สำ�หรับในกรณีใด
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ�ที่ขัด
ต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำ�สั่งทางปกครองให้กระทำ�หรือละเว้นกระทำ�ก่อน
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำ�โดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของตน
๒๗
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ต้องรับผิดชำ�ระเงินตามวรรคหนึ่งทราบและ
นำ�เงินมาชำ�ระภายในระยะเวลาอันสมควร ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (จ) ท้ายหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัตินี้
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้ชำ�ระเงินตามวรรคสองหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ต้องรับผิดชำ�ระเงินตามวรรค
หนึ่ง ชำ�ระเงินภายในระยะเวลาที่กำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามมาตรา ๕๗๒๙ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใช้หนังสือตามแบบ อช.ม.
๒๒ (ฉ) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้
เมื่อครบกำ�หนดเวลาตามวรรคสาม ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึด หรืออายัด ทรัพย์สินของผู้นั้น ทั้งทรัพย์สินที่รื้อถอนและทรัพย์สินที่ได้เก็บ
รักษาไว้ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหรือทรัพย์สินอื่นของผู้นั้น แล้วนำ�ออก
ขายทอดตลาดเพื่อนำ�เงินมาชำ�ระจนครบถ้วน สำ�หรับวิธีการยึด การอายัด และการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ตามมาตรา
๕๗๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการสัง่ ยึด
หรืออายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอำ�นาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๓๑
ข้อ ๙ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กำ�ลังเข้าดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง
ได้ แต่ตอ้ งกระทำ�โดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจ�ำ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจขอความช่วยเหลือ

๒๙

มาตรา ๕๗ คำ�สั่งทางปกครองที่กำ�หนดให้ผู้ใดชำ�ระเงิน ถ้าถึงกำ�หนดแล้วไม่มีการชำ�ระโดย
ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำ�ระภายในระยะเวลาที่กำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
๗ วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำ�เตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อนำ�เงินชำ�ระให้ครบถ้วน
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำ�นาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง
๓๐
เพิ่งอ้าง
๓๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
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จากเจ้าพนักงานตำ�รวจได้ ตามมาตรา ๖๐๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๐ การดำ�เนินการเพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อทุ ยานแห่งชาติ ให้
ปฏิบัติดังนี้
(๑) การกระทำ�ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ จะต้องกระทำ�เพียงเท่าที่จำ�เป็น เหมาะสมแก่พฤติการณ์ และสมควรแก่
กรณีเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๒) เมื่อปรากฏเหตุอันจะต้องกระทำ�เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือทำ�หน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) ในกรณีทเ่ี ห็นว่ามีความจำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ อาจกระทบ
กระเทือนแก่สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการตามข้อ ๒–๙ ดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลใดทำ�ลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำ�ให้สิ่งนั้นๆ กลับคืน
สู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี เมื่อผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไม่ประสงค์จะทำ�ลายหรือรื้อถอนหรือ
กระทำ�การใดๆ แต่ประสงค์จะบริจาคให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบและพิจารณาว่า การรับไว้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช พิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑๒ ผู้ถูกดำ�เนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทาง
ปกครองนั้นได้ และการอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน

๓๒

มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามทีก่ �ำ หนดไว้ในคำ�เตือนตามมาตรา
๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กำ�หนดไว้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจ
ใช้กำ�ลังเข้าดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทำ�โดยสมควร
แก่เหตุ ในกรณีจำ�เป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำ�รวจได้
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กับการอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๖๒๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๓ การบังคับชำ�ระหนี้ ตามข้อ ๘ ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่จะดำ�เนินคดีแพ่ง และคดีล้มละลายกับผู้ต้องรับผิดชำ�ระหนี้แต่อย่างใด
ในกรณีที่จะต้องใช้สิทธิดำ�เนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการประมวลเรื่องราวทั้งหมดพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำ�เนินการ
ข้อ ๑๔ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ี
กำ�หนดไว้น้ี เป็นการปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ าชการ จะได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ วาม
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากการใช้อ�ำ นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีน่ น้ั หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหาย
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหากมิได้กระทำ�โดยประมาทเลินเล่อ

๓๓

มาตรา ๖๒ ผูถ้ กู ดำ�เนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง
นัน้ ได้
การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์คำ�สั่ง
ทางปกครอง
๓๔
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทำ�
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการ
คลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
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อย่างร้ายแรงแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งเป็นการส่วนตัว ตามมาตรา ๘๓๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๑๕ การแจ้งความลงบันทึกประจำ�วันและการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอนนัน้ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ และเป็นประโยชน์ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการดำ�เนินคดีอาญา
และคดีแพ่ง รวมทั้งในกรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ
ข้อ ๑๖ การใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สามารถสรุปขั้นตอนตามแผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้อำ�นาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และแผนภาพแสดงคำ�สั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้

๓๕

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสทิ ธิเรียกให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ ละเมิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำ�การนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง
สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงให้คำ�นึงถึงระดับความร้าย
แรงแห่งการกระทำ�และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำ�นวนของความ
เสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ
ดำ�เนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำ�หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้อำ�นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมการกระทำ�ผิด พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ
และมีสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ส่งแบบ อช.ม. ๒๒ (ก)
ให้ผู้กระทำ�ความผิด

มีคำ�สั่งให้ทำ�ลาย/รื้อถอน
แบบ อช.ม. ๒๒

ผู้กระทำ�ผิดบริจาค
สิ่งปลูกสร้าง

ผู้กระทำ�ความผิด
ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง

ปิดประกาศคำ�สั่ง
แบบ อช.ม. ๒๒ (ข)

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ/รายงานอธิบดีฯ

ผู้กระทำ�ความผิด
อุทธรณ์คำ�สั่ง

หนังสือแจ้งเตือน
แบบ อช.ม. ๒๒ (ค)

อธิบดีฯ พิจารณา
การบริจาค

หัวหน้าอุทยานฯ พิจารณา
อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน

ปิดประกาศการแจ้งเตือน
แบบ อช.ม. ๒๒ (ง)

พนักงานเจ้าหน้าที่ทำ�ลาย/
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างฯ

เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์
(เปลี่ยนแปลงคำ�สั่ง)

หนังสือแจ้งให้ชำ�ระเงิน
แบบ อช.ม. ๒๒ (จ)

บันทึกการดำ�เนินการและ
จัดทำ�บัญชีทรัพย์สินที่รื้อถอน

ไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์
รายงานไปยัง ผอ.สบอ.
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แจ้งความลง ปจว.
ต่อพนักงานสอบสวน

แจ้งอุทธรณ์ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน

อธิบดีฯ สั่งยึด/อายัค/
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ

ผอ. สบอ.
พิจารณาอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน

อธิบดีฯ สั่งยึด/อายัค/
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(ผิดอาญา)

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นำ�เงินมาชำ�ระหนี้
ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม

แผนภาพแสดงคำ�สั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
สาระสำ�คัญ

ก่อนมีคำ�สั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของบุคคลใด เจ้าหน้าที่ต้องให้
บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน

คำ�สั่งทางปกครองที่ทำ�เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้น
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อ
พิจารณาและข้อสนับสนุนในการให้ดุลย์พินิจ

คำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นอุทธรณ์หรือคำ�โต้แย้ง ระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
กล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่คำ�สั่งทางปกครองใด ไม่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ทำ�คำ�สั่งทางปกครองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่งดังกล่าว

ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นพิจารณาคำ�อุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งทางปกครองตามคำ�เห็นของตน
ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความ
เห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้มี
อำ�นาจพิจารณาคำ�อุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ
์ ชื สำ�นักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๕๒๖
ที่ ทส ๐๙๐๖.๒๐๔/๑๑๓๗
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำ�
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖

ด้วยปัจจุบันการดำ�เนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ท่ีมิใช่พ้ืนที่ต้นน้ำ�
ยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางและหนังสือสั่งการที่กรมป่าไม้เคยสั่งไว้ก่อนมีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
ปรับปรุงอำ�นาจหน้าทีแ่ ละกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพือ่ ให้มี
แนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั อำ�นวยประโยชน์
ให้การฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์และกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนด จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูสภาพในเขต
อนุรกั ษ์ ทีม่ ใิ ช่พน้ื ทีต่ น้ น้�ำ ไว้เพือ่ ประกอบการดำ�เนินงานตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
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(ลงนาม) วิชาญ ทวิชยั
(นายวิชาญ ทวิชยั )
รองอธิบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ที่มิใช้พื้นที่ต้นน้ำ�
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู ส ภาพป่ าในเขต
อนุรักษ์ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำ�ให้มีความเหมะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำ�นวยประโยชน์ให้การ
ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์และกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความ
สำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ที่มิใช่ต้นน้ำ� ดังนี้
๑. การสำ�รวจคัดเลือกพื้นที่ดำ�เนินการ
พื้นที่แห่งใดที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าได้เอง
ตามธรรมชาติ หรือการฟื้นฟูสภาพป่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน สมควรที่จะดำ�เนินการ
ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ให้สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือสำ�นักฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรักษ์ สั่งเจ้าหน้าที่
ออกไปดำ�เนินการสำ�รวจพื้นที่เบื้องต้น และจัดทำ�โครงการฟื้นฟูสภาพป่ารายงานให้กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาการสำ�รวจพื้นที่เบื้องต้นและการจัดทำ�
รายการสำ�รวจให้มีรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ฐานต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ชือ่ ป่า ให้ระบุชื่อป่าที่ดำ�เนินการสำ�รวจว่า อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หรือเป็นพืน้ ทีป่ า่ เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใด และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด
๑.๒ ทีต่ ง้ั ของป่า ให้ระบุชื่อ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด
๑.๓ ขอบเขตและเนือ้ ที่ ให้กำ�หนดขอบเขตพื้นที่และเนื้อที่ป่าที่สำ�รวจลงใน
แผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยใช้ค่าพิกัด UTM
๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ ให้ระบุลักษณะภูมิประเทศโดยสังเขปว่า พื้นที่ท่ี
สำ�รวจมีลักษณะเป้นอย่างไร เป็นที่ราบ ที่ลุ่ม เนินเขา หรือเป็นเขา ความลาดชันโดยเฉลี่ย
และจัดเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�ที่เท่าใด หากพื้นที่ที่สำ�รวจมีบริเวณใดที่ยังคงสภาพป่าและ
ไม่จำ�เป็นต้องปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ให้วงขอบเขตและคำ�นวณเนื้อที่ และให้ลงรายละเอียด
ต่างๆ ดังกล่าวในแผนที่ด้วย
๑.๕ ชนิดดินหิน ให้ระบุสภาพของชนิดดินหินของพืน้ ทีน่ น้ั ว่าเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมที่จะปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใด
๑.๖ ภูมอิ ากาศ ให้ระบุปริมาณข้อมูลน้ำ�ฝน อุณหภูมิ และฤดูกาลในพื้นที่แห่ง
นั้น หรือบริเวณใกล้เคียงเท่าที่สามารถจะทราบได้
๑.๗ สภาพและชนิดของป่า ให้ระบุถึงชนิดป่าดั้งเดิม พันธุ์ไม้ ตลอดจนไม้
พื้นล่างที่สำ�คัญ หรือที่มีเป็นจำ�นวนมากในป่าบริเวณนั้นหรือใกล้เคียง รวมทั้งสภาพป่าใน
ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร
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สำ�หรับการสำ�รวจพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนหวายให้ระบุถึงประวัติการจัดการ
พื้นที่ในอดีตด้วยว่า พื้นที่ที่สำ�รวจอยู่สวนป่าหรือโครงการใด เป็นแปลงปลูกปีใด ในพื้นที่มี
ไม้ชนิดใดขึ้นอยู่ปริมาณแสงลอดผ่านร้อยละเท่าใด
๑.๘ สภาพเศรษฐกิจสังคม ให้ระบุข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้าน
ตำ�บล ที่อยู่ใกล้เคียงป่าแห่งนั้น เช่น จำ�นวนประชากร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพหลัก อาชีพ
รอง รายได้เฉลี่ย ปัญหาด้านประชากรต่างๆ การใช้ประโยชน์และถือครองที่ดิน ตลอดจน
ทัศนคติที่มีต่อการดำ�เนินการฟื้นฟูสภาพป่า
๑.๙ อันตรายและวิธีป้องกัน ให้ระบุลักษณะของอันตรายที่จะรับจากคน
สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง แมลง ไฟป่าหรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
รวมทั้งความเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑.๑๐ ทางคมนาคม ให้ระบุระยะและเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อระหว่างป่านั้น
กับหมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด
๑.๑๑ ความเห็นในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูว่า ควรใช้ไม้ชนิดใดในการปลูกฟื้นฟูด้วยวัตถุประสงค์ใด อย่างไร ความเหมาะสม วิธีการ
แหล่งแรงงาน ตลอดจนแหล่งเมล็ดไม้ หากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ดำ�เนินงานก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย
๒. การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี
เมื่อได้รับแจ้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปีแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิด
ชอบปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๒.๑ การเตรียมพื้นที่
๒.๑.๑ การรังวัดหมายแนวเขต การรังวัดพืน้ ทีโ่ ดยใช้คา่ พิกดั UTM และ
หมายแนวเขตโดยใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔x๔ นิ้ว ทาด้วยสีขาวเพื่อให้ได้เห็นชัดเจน
ความยาวเมื่อปักแล้วให้อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ปักเป็นแนวเขตทุกจุดที่มีการปัก
หมุดอย่างน้อย ๔ หลักรอบพื้นที่ ให้ระบุปี แปลง และพื้นที่หลักเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบด้วย แล้วจัดทำ�แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ :
๕๐,๐๐๐ แสดงขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก พร้อมด้วยข้อมูลค่าพิกัดโดยละเอียด
๒.๑.๒ ไม่ให้ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมและทำ�การไถพรวนพื้นที่โดย
เด็ดขาด
๒.๑.๓ การแผ้วถางและกำ�จัดวัชพืช ในพื้นที่ที่วัชพืชมีขนาดใหญ่และขึ้น
หนาแน่น ให้แผ้วถางออกได้เท่าที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน และทำ�การถางเจาะแนวปลูกโดย
ให้ถางไปตามแนวระดับความสูง (contour line) ขนาดความกว้างของแนว ๒ เมตร ระยะ
ห่างระหว่างกึ่งกลางแนว ๔ เมตร ห้ามถางวัชพืชตามแนวลาดชัน เศษวัชพืชให้กองไว้เป็นแถว
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ระหว่างแนวปลูกและกำ�จัดโดยใช้สารจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลาย ไม่ให้ทำ�การแผ้วถาง
วัชพืชจนเตียนทั่วทั้งพื้นที่แล้วนำ�มากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำ�จัดวัชพืชโดยเด็ดขาด
๒.๑.๔ ทำ�แนวกันไฟขนาดกว้าง ๘-๑๐ เมตร โดยรอบพื้นที่ปลูก ทำ�ทาง
ลาดลงและใช้เป็นทางตรวจการและแนวกันไฟภายในแปลง ขนาดกว้าง ๖–๘ เมตร แบ่ง
พื้นที่ปลูกเป็นแปลงๆ แปลงละประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ไร่
๒.๒ การกำ�หนดตำ�แหน่งปลูก
ให้ใช้หลักขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ส่วนบนทาสีแดงประมาณ ๓๐
เซนติเมตร ปักหมายตำ�แหน่งปลูกและใช้วัดระยะความยาวของแนวทุกระยะ ๔๐ เมตร ต่อ ๑
หลัก สำ�หรับตำ�แหน่งปลูกที่เหลือให้ใช้หลักขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ไม่ต้องทาสีปักหมาย
ตำ�แหน่งปลูกกระจายไปตามแนวปลูกไม่ต้องเป็นแถวตรงและระยะไม่ต้องเท่ากันให้ได้อีก
จำ�นวน ๑๙ หลัก ทุกระยะ ๔๐ เมตร เศษที่เหลือให้คิดตามสัดส่วน
๒.๓ การปลูก
๒.๓.๑ ชนิดพันธุไ์ ม้ทจ่ี ะปลูก ให้เป็นไปตามบัญชีแสดงชนิดไม้ทก่ี รมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช กำ�หนดให้ปลูกในพื้นที่ภาคต่างๆ ท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ให้
พิจารณาชนิดพันธุ์ไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่เป็นอันดับแรก ให้ปลูกคละกันไปอย่างน้อย ๕
ชนิด โดยคำ�นึงถึงการผสมผสานกันระหว่างชนิดไม้ที่มีเรือนยอดเด่น ไม้ชั้นรอง ไม้ชั้นกลาง
และไม้พื้นล่างในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย
๒.๓.๒ การจัดเตรียมกล้าไม้ ให้จัดเตรียมกล้าไม้ตามชนิดและจำ�นวนที่จะ
ใช้ปลูกให้เพียงพอสำ�หรับการปลูกและปลูกซ่อม กับทั้งให้ได้ขนาดแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะที่
จะนำ�ไปปลูกในพื้นที่ได้ โดยให้เตรียมไว้สำ�หรับการปลูกจำ�นวน ๒๐๐ กล้าต่อพื้นที่ปลูก ๑ ไร่
และให้จัดเตรียมเพิ่มอีกอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ สำ�หรับการปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตาย
๒.๓.๓ การขุดหลุมปลูก ให้ถางรอบหลักทีห่ มายตำ�แหน่งปลูกไว้แล้ว ขนาด
เส้นทางผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ – ๑ เมตร และขุดหลุมขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ ๒๕
เซนติเมตร ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยวัสดุอมความชื้น เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว ขุยมะพร้าว
หรือโพลิเมอร์ และใส่ปุ๋ยด้วย กรณีการปลูกด้วยเหง้าไม้ไม่ต้องขุดหลุมให้ใช้ชะแลงเจาะรูดิน
แทน
๒.๔ การบำ�รุงรักษา
เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีพ้นจากการแก่งแย่ง
ของวัชพืช หลังจากที่ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วระยะเวลาหนึ่งให้กำ�จัดวัชพืชตามแนวปลูกทำ�นอง
เดียวกับข้อ ๒.๑.๓ เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารและเปิดแสงให้แก่ต้นไม้ที่ปลูกและถากรอบโคน
ต้นเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕–๑ เมตร ทำ�การใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญ
เติบโต พร้อมทั้งปลูกซ่อมต้นที่ตายควบคู่ไปด้วย
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ในการบำ�รุงรักษาปีที่ ๒–๖ ให้ทำ�การซ่อมทางตรวจการและแนวกันไฟให้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี กับทั้งให้ทำ�การกำ�จัดวัชพืชอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และปลูกซ่อม
ต้นไม้ทต่ี ายไปพร้อมๆ กัน ทัง้ นีใ้ ห้จดั เตรียมกล้าไม้ไว้ให้เพียงพอสำ�หรับปลูกซ่อมปีละ ๒ ครัง้
๒.๕ การตรวจนับอัตราการรอดตาย
ให้ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้หลังจากที่ได้ดำ�เนินการปลูกซ่อม
(สำ�หรับแปลงที่ดำ�เนินการปลูกเป็นปีแรก) และปลูกซ่อมครั้งที่สอง (สำ�หรับแปลงที่บำ�รุง
รักษาสวนเดิมอายุ ๒–๖ ปี) และต้นไม้ที่ปลูกซ่อมดังกล่าวรอดตายและตั้งตัวได้แล้ว โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจำ�นวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตามวิธีดังนี้ ทำ�การสุ่มตัวอย่างจาก
๑๐ แนวปลูกแรกโดยวิธีการจับฉลาก เมื่อได้แนวปลูกใดก็ให้ใช้แนวปลูกนั้นเป็นแนวนับต้นไม้
แนวที่ ๑ สำ�หรับแนวนับต้นไม้ต่อๆ ไป ให้ถัดจากแนวแรกทุกๆ ๑๐ แนว จนหมดแนวปลูก
ของแปลงปลูกนั้น การนับต้นไม้ให้นับแยกต้นที่รอดตายทุกต้นและต้นไม้ที่ตายทุกต้นตลอด
แนวของทุกแนวแล้วคำ�นวณหาอัตราการรอดตายของไม้ที่ปลูก ซึ่งจะต้องอัตราการรอดตาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒.๖ การจัดทำ�ป้าย
ให้จัดทำ�ป้ายแสดงพื้นที่แปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ชนิดพันธุ์ไม้ เนื้อที่
ลงในแผ่นป้าย ขนาด ๖๐x๑๐๐ ซม. โดยให้ทาสีน้ำ�ตาลเป็นพื้นและตัวหนังสือสีขาว ดังนี้

๖๐ ซม.

๑๐๐ ซม.
แปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่า
ปี พ.ศ. ..............................................
ชนิดพันธุ์ไม้........................................
เนื้อที่...............................................ไร่
ชื่อหน่วยงาน........................................................

๒.๗ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
สำ�หรับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติจัดทำ�รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีตามแบบฟอร์มที่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำ�หนดท้ายแนวปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยแผนที่มาตราส่วน
๑ : ๔,๐๐๐ และแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก
ภาพถ่ายสี จำ�นวน ๓ ชุด เก็บไว้ที่หน่วยปฏิบัติ จำ�นวน ๑ ชุด เก็บไว้ที่สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ท้องที่ จำ�นวน ๑ ชุด และให้สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่รวบรวมรายงานของหน่วย
งานที่มีพื้นที่ดำ�เนินการอยู่เขตพื้นที่ควบคุมทั้งหมดจัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
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และพันธุ์พืช ทราบ จำ�นวน ๑ ชุด สำ�หรับแปลงที่ดำ�เนินการบำ�รุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒–๖ ปี
และ ๗ – ๑๐ ปี ให้ส่งพร้อมแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
ของปีงบประมาณถัดไป

บัญชีแสดงชนิดไม้ที่กำ�หนดให้ใช้ปลูกตามแนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขต
อนุรักษ์ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำ�
ลำ�ดับ

ท้องที่

๑

ภาคเหนือ

๒

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

๓

ภาคกลาง –
ตะวันตก

๔

ภาคใต้

ขนิดไม้
สัก สนเขา(Pinus) ยมหอม ยมหิน มะค่าโมง ตะเคียนทอง
ประดู่ป่า แดง ยางนา ตะแบก จำ�ปีป่า จำ�ปาป่า แอปเปิลป่า
กำ�ลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง มะม่วงป่า ตะกู มะกอกป่า
ตีนเป็ด หว้า เพกา ราชพฤกษ์ นนทรีป่า ก่อ ทะโล้ มะขามป้อม
เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็กบ้าน บง ไผ่ต่างๆ หวาย
สัก มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ยมหิน ประดู่ป่า แดง ยาง
นา พะยอม ตะแบก สนเขา(Pinus) ชิงชัน พะยูง มะม่วงป่า
เต็ง รัง เหียง พลวง นนทรีป่า ถ่อน พฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน สะเดา
สีเสียดแก่น สาธร สน เขา บง ไผ่ต่างๆ หวาย
ประดู่ป่า สะเดา สีเสียดแก่น ตะกู มะปิน กฤษณา สัก ยมหอม
ยมหิน ตะเคียนทอง แดง ยางนา ยางแดง ตะแบก มะม่วงป่า
นนทรีป่า ไผ่ต่างๆ หวาย กันเกรา มะเกลือ ตีนเป็ด นางพญา
เสือโคร่ง ขี้เหล็กบ้าน มะขามป้อม สนทะเล ทองหลาง
ประดู่ป่า ทัง มะม่วงป่า หลุมพอ ตะกู ตะเคียนทอง ตะเคียนชัน
ตาแมว เคี่ยม ยางนา กันเกรา ไข่เขียว ทุ้งฟ้า ขี้เหล็กบ้าน
ยมหิน ทุเรียนป่า สะตอ เหรียง พะยอม ไผ่ต่างๆ หวาย

หมายเหตุ
๑. สำ�หรับไม้ชนิดอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากบัญชีน้ี หากหน่วยงานใดมีความจำ�เป็นต้อง
ใช้ปลูกให้ชแ้ี จงเหตุผลและขออนุมตั ติ อ่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ก่อน
๒. การปลูกซ่อมให้ปลูกซ่อมด้วยไม้ชนิดเดียวกันกับทีป่ ลูกในครัง้ แรก หากจำ�เป็นต้อง
ต้องปลูกด้วยไม้ชนิดอื่นและเป็นชนิดไม้ที่มีอยู่ตามบัญชีนี้ ให้เสนอเหตุผลความจำ�เป็นและ
ขออนุมัติจากผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ และให้สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ท้องที่รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบด้วย
๓. บัญชีแสดงชนิดไม้นี้ไม่ใช้บังคับสำ�หรับการปลูกเพื่อการทดลองทางวิชาการหรือ
การสาธิต
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง กรมชลประทานขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทเพื่อกอสรางอางเก็บน้ำ�แมหอย
______________________
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๕๔/
๗๖๗๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรับรายงานจากอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทวา
สํานักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทานขออนุญาตเขาดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ำ�
แมหอย ในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือราษฎรใน
พื้นที่ใกลเคียงไดมีน้ำ�ใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม โดยการดําเนินการจะตอง
เพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซึ่งเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๓๓ โดยเห็นวาการใชพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติเปนอางเก็บน้ำ�นั้น มีลักษณะที่เปนการ
ทําลายสภาพของการเปนเขตอุทยานแหงชาติ และไมเขาขายที่จะอนุญาตใหกระทําไดตาม
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชี้แจงวา ปจจุบันการกอสรางอางเก็บน้ำ�
หลายแหงในพื้นที่โดยการเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแหงชาติ เมื่อกรมชลประทานได
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จก็จะมอบใหองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ควบคุมการจายน้ำ�
ใหราษฎรไดใชประโยชนตามวัตถุประสงค สวนพื้นที่อางเก็บน้ำ�เมื่อมีน้ำ�ทวมเต็มพื้นที่จะเกิด
แหลงทองเที่ยวแหงใหมขึ้น จึงทําใหพื้นที่หลายแหงถูกบุกรุกเขาไปกอสรางแพพักสําหรับการ
บริการนักทองเที่ยว โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมสามารถเขาไปควบคุม
บริหารจัดการได เนื่องจากมีการเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแหงชาติ และอนุญาตให
หนวยงานที่ขออนุญาตไดใชประโยชนแลว ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลดีที่จะไดรับจากการ
กอสรางอางเก็บน้ำ�ตามหลักการจัดตั้งอุทยานแหงชาติ พอสรุปได ดังนี้
๑. เกิดแหลงทองเที่ยวแหงใหมในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไปได
๒. อุทยานแหงชาติสามารถใช้น�ำ้ จากอางเก็บน้�ำ เพือ่ การบริโภคและอุปโภค เปนประโยชน
ตอการอํานวยความสะดวกในการทัศนาจร
๓. เปนแหลงน้ำ�สําหรับสัตวปา
๔. เปนแหลงน้�ำ สํารองสําหรับใชดบั ไฟปา และใหความชุม ชืน้ ตอพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติ
อันเปนประโยชนตอการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
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๕. เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำ�และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ� เพื่อประโยชนในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการหรือใหความรูแกประชาชน
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดพิจารณาแลว เห็นวา การกอสราง
อ่างเก็บน้ำ�หรือการกระทําเพื่อกักเก็บน้ำ�เปนประโยชนตออุทยานแหงชาติดังกลาวขางตน
จึงขอหารือ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื จะอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สั่งพนักงานเจาหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ปฏิบตั โิ ดยบูรณาการโครงการกอสรางอางเก็บน้�ำ
หรือการกักเก็บน้�ำ รวมกับกรมชลประทาน ซึง่ เปนผูด าํ เนินการกอสรางในฐานะผูก ระทําการแทน
หรือผูใ หการสนับสนุนแกพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ไดหรือไม อยางไร
ประเด็นที่ ๒ การกอสรางหัวงานอางเก็บน้ำ� และการใชพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำ�ในเขต
อุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติดังกลาวขางตน
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และไมตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติไดหรือไม อยางไร
ประเด็นที่ ๓ การกอสรางหัวงานอางเก็บน้�ำ ซึง่ กรมชลประทานเปนผูด าํ เนินการนอก
เขตอุทยานแหงชาติ แตการกักเก็บน้ำ�ทําใหมีน้ำ�ทวมทนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติจะถือ
วาเปน การกระทําทีฝ่ า ฝนมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม
อยางไร และหากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจะอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ทํานองเดียวกันกับ
ประเด็นที่ ๒ ข้างตน โดยไมตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติไดหรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพจิ ารณาปญหาดังกลาวโดยมีผแู ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดบัญญัติหาม
การกระทําอันมีลักษณะเปนการทําลายสภาพทางธรรมชาติของอุทยานแหงชาติไว ในมาตรา
๑๖ และมาตรา ๑๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติหามเปนการทั่วไปกลาวคือ ไมวาจะเปนบุคคลทั่วไป
หรือเปนพนักงานเจาหนาที่ หากมีการกระทําอันตองหามดังกลาว ยอมเปนความผิดตาม
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แลวแตกรณี อยางไรก็ตาม มาตรา
๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดบัญญัติยกเวนใหพนักงานเจาหนาที่
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อาจกระทําการอัน ตองหามตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ไดในกรณีที่เปนการกระทํา
เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทาง
วิชาการ หรืออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความ
ปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรี
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นวา การกอสรางอางเก็บน้ำ�จําเปนตองมี
การเขายึดถือหรือครอบครองที่ดิน กนสราง แผวถางหรือเผาปา และมีการกระทําใหเสื่อม
สภาพแกดิน หิน กรวด ทราย หรือทําใหน้ำ�ในลําน้ำ� ลําหวยทวมทน หรือปดหรือกีดขวางแก
ทางน้ำ� นอกจากนี้ อางเก็บน้ำ�ที่สรางเสร็จแลวยังเปนสิ่งกอสรางที่ปดหรือทําใหกีดขวางแก
ทางน้ำ�ดวย การกอสราง อางเก็บน้ำ�จึงเปนการกระทําที่ตองหามตามมาตรา ๑๖ แหงพระ
ราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแมวาจะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กําหนดใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืชมีอํานาจอนุมัติใหพนักงาน เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพื่อใหมีสิ่งกอสรางตามแบบที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื เห็นชอบ๑ ก็ตาม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
ก็ไมอาจอนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ปฏิบัติ
การใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติเพื่อใหมีสิ่งกอสรางที่มีลักษณะทําลายสภาพทางธรรมชาติ
ของอุทยานแหงชาติได เพราะเปนการขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมุงประสงคจะคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหคงอยูในสภาพ

๑

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๖ (พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดโอนกิจการอํานาจหนาที่ในสวน
ที่เกี่ยวกับงานอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จากกรมปาไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแหงชาติ ในกรณีดังตอไปนี้
ไดโดยขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมปาไม เปนการเฉพาะรายกอนปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพื่อใหมีสิ่งกอสรางตามแบบที่กรม
ปาไมเห็นชอบ
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ธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป๒ ทั้งไมเขาขอยกเวนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดวย
เมื่อไดพิจารณาแลววา พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ ไมมอี าํ นาจกอสรางอางเก็บน้�ำ ในเขตอุทยานแหงชาติ ดังนัน้ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช จึงไมมีอํานาจมอบหมายใหกรมชลประทานเขากอสรางอางเก็บน้ำ�ใน
เขตอุทยานแหงชาติ ในฐานะผูกระทําการแทนหรือผูใหการสนับสนุนการกระทําดังกลาวแก
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได
ประเด็นที่สอง เห็นวา เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา การกอสรางอาง
เก็บน้ำ�เพื่อกักเก็บน้ำ�ในเขตอุทยานแหงชาติเปนการกระทําใหสภาพทางธรรมชาติเดิมถูก
ทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไป อันเปนการขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนั้น หากจะกอสรางอางเก็บน้ำ�ในเขตอุทยานแหงชาติจึงตองดําเนินการกัน
พื้นที่ที่จะทําการกอสรางอางเก็บน้ำ�ออกจากเขตอุทยานแหงชาติเสียกอน โดยการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
ประเด็นที่สาม เห็นวา การที่กรมชลประทานกอสรางหัวงานอางเก็บน้ำ�นอกเขต
อุทยานแหงชาติ แตการกักเก็บน้ำ�ทําใหน้ำ�ทวมทนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ เปนการ
กระทําที่เล็งเห็นไดวาจะสงผลใหน้ำ�ในลําน้ำ� ลําหวย หนอง บึง ทวมทนภายในเขตอุทยาน
แหงชาติจึงตองหามตามนัยของมาตรา ๑๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
โดยไมตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหงชาติตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัตอิ ทุ ยาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไมได
				
				
			
				

(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(นางสาวพรทิพย จาละ)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิให
ถูกทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไป เพือ่ อํานวยประโยชนทง้ั ทางตรงและทางออมแกรฐั และประชาชนสืบไป
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ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ
์ ชื สำ�นักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๑๘
ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๔/๒๗๘๓
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ทุกท่าน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑-๑๖
ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานผู้ตรวจราชการกรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้สำ�นักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเห็นชอบให้องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วย
งานต่างๆ รับทราบ และนำ�ไปปฏิบตั ใิ นการวางแผนหรือดำ�เนินการในการก่อสร้างถนนต่อไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเรียนว่า สำ�นักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๐๒๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงมติว่า
๑. รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ นำ�ไป
ปฏิบัติในการวางแผนหรือดำ�เนินการในการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ห้ามมิให้ตัดถนนเพื่อเป็นทางสัญจรสาธารณะขึ้นใหม่
๑.๒ เส้นทางสาธารณะเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วไม่ให้ขยายช่องจราจร แต่ให้ปรับปรุง
ผิวจราจรหรือการชะลอความเร็วแทน
๑.๓ การปรับปรุงผิวจราจรให้ทำ�เพื่อความปลอดภัยในการจราจรเป็นหลัก
และให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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๑.๔ การพัฒนาถนนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ หรือการ
ศึกษาหรือการวิจัย หรือการท่องเที่ยว ให้ทำ�เท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น โดยคำ�นึงถึงผลกระทบและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสำ�เนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อเป็นซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว กรณี การขอปรับปรุงผิวจราจรชนิดไม่ถาวร (ลูกรังหรือดิน) ให้เป็น
ชนิดถาวร (ลาดยางหรือคอนกรีต) และการปรับปรุงความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทางที่
ดำ�เนินการตามความจำ�เป็นและเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เพือ่ ความสะดวกและความปลอดภัย
ในการจราจรตามหลักวิศวกรรม ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมมีความเห็น ขอเรียนว่า กรณีดงั กล่าว
สามารถที่จะขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาได้ ไม่ขัดกับแนวทาง
การพิจารณาที่คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการดำ�เนินการ
ที่เป็นรายละเอียดในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
สำ�หรับสำ�นักแผนงานและสารสนเทศ ให้สง่ั เจ้าหน้าทีน่ �ำ มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทางหนึ่งด้วย
			
				
			

(ลงนาม) เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
(นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ)		
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำ�นักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๒๐
ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๒๗๓๑
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เรื่อง การปฏิบตั กิ ารให้มสี ง่ิ ก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖
ด้วยองค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ มีแผนงานก่อสร้างในเขตอุทยาน
แห่งชาติต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก และบางโครงการมีผลกระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มี
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า
ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำ�ลายหรือเปลี่ยน
แปลงไป เพื่ออำ�นวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่รัฐและประชาชนสืบไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การ
ปฏิบัติการก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เป็นการคุม้ ครอง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรณีที่
องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าไปดำ�เนินการก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ
จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและให้ดำ�เนินการตรวจสอบ ดังนี้
๑. ให้อุทยานแห่งชาติท้องที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการก่อนว่า เป็นการ
กระทำ�อันต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ที่มีผลกระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหรือไม่ และเป็นประโยชน์ในการคุม้ ครองและดูแลรักษา
อุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ อำ�นวยความสะดวกในการทัศนาจร
หรือการพักอาศัย หรืออำ�นวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ตามมาตรา ๑๙
หรือไม่ หากเห็นว่าโครงการไม่ขัดต่อกฎหมาย โครงการมีความเหมาะสมสมควรที่จะดำ�เนิน
การในอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๓) และ (๕)
ต่อไป ให้มเี อกสารรายงานประกอบการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ดังนี้
๑.๑ โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติกบั องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วย
งานที่ประสงค์จะเข้าไปดำ�เนินการ
๑.๒ รายงานการตรวจสภาพพื้นที่พร้อมภาพถ่าย แผนที่มาตราส่วน ๑ :
๕๐,๐๐๐ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา แสดงบริเวณที่จะดำ�เนินการให้ชัดเจน
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๑.๓ แบบแปลน แผนผัง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การตรวจ
รับรอง แบบแปลนสิ่งก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔ ความเห็นของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ว่าการปฏิบตั กิ ารเป็นไปตามหลัก
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อย่างไร จะเกิดผลดีอย่างไร
มีการตัดต้นไม้หรือเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร
๑.๕ ความเห็นของสำ�นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี ๑-๑๖ ทีค่ วบคุมดูแลอุทยาน
แห่งชาติแห่งนั้น ว่าควรอนุมัติหรือไม่ อย่างไร
๒. โครงการใดไม่เป็นไปตามหลักมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ส่งผล
กระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติและทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ให้แจ้งองค์กร
ส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบข้อขัดข้อง แล้วรายงานการดำ�เนินการให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ
๓. ให้ตรวจสอบว่า ในอุทยานแห่งชาติมีการเข้าไปดำ�เนินการก่อสร้างก่อนการ
ได้รับอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือไม่ อย่างไร
๔. กำ�ชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม่ให้มีการก่อสร้างก่อนการได้รับอนุมัติจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จักได้พิจารณารายละเอียดโครงการ ความเหมาะสม ประโยชน์และผลกระทบต่ออุทยาน
แห่งชาติก่อน ทั้งนี้ หากมีการเข้าไปดำ�เนินการก่อนการได้รับอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จักต้องถูกดำ�เนินการทางวินัยและทางอาญา
๕. โครงการใดได้รบั การอนุมตั ใิ ห้กอ่ สร้างตามระเบียบ กฎหมาย และได้กอ่ สร้าง
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลนแล้ว ให้รับมอบสิ่งก่อสร้างนั้นและนำ�ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำ�เนินการ
				
				
			
			

(ลงนาม) วิสูตร สมนึก
(นายวิสูตร สมนึก)		
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

129
129

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำ�นักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๒๐
ที่ ทส ทส ๐๙๑๐/๑๕๒๐๙
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เรื่อง มาตรการในการควบคุมกิจกรรมนันทนาการและการบริการการท่องเที่ยว
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑-๒๑
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้รบั การสอบถามและร้องเรียนจาก
ประชาชน ถึงการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายกรณี
โดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ ได้รับการรบกวนจากนักท่องเที่ยวคณะอื่นๆ ที่ใช้
สถานที่กางเต็นท์ ในบริเวณเดียวกัน ความแจ้งแล้ว นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียม
พร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาเยือนประทับใจยิ่งขึ้น จึงกำ�หนดมาตรการให้อุทยานแห่งชาติ
ทุกแห่งใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. ให้ทำ�การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ ใช้เจ้าหน้าที่ หรือการทำ�ป้าย
คำ�แนะนำ�เพือ่ เตือนมิให้นกั ท่องเทีย่ ว ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวน พร้อมทัง้ แจ้งบทกำ�หนด
โทษให้ชดั เจน หากพบการฝ่าฝืนในขั้นแรกให้ทำ�การตักเตือนถ้าไม่เชื่อฟังให้ดำ�เนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ตรวจตราเคร่งครัดมิให้นักท่องเที่ยวนำ�อุปกรณ์ที่ทำ�ให้เกิดเสียงดังรบกวน
กับนักท่องเทีย่ วอืน่ อาทิ กลอง อิเลคโทน เครือ่ งเสียงต่างๆ เข้าไปเพือ่ ใช้ในอุทยานแห่งชาติ
๓. ห้ามมิให้นำ�ยานพาหนะที่มีสภาพผิดปกติ เช่น ส่งเสียงดังก่อความรำ�คาญ
หรือมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ได้กำ�หนดไว้
๔. บริเวณสถานที่ที่กำ�หนดให้บริการเกี่ยวกับบ้านพัก การกางเต็นท์พักแรม
หรือกิจกรรมนันทนาการ ให้เข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ ในการควบคุมการส่งเสียงดังอันเป็นการ
รบกวนการประกอบกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อน
๕. ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. ในพืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว อาทิ ร้านอาหาร
บริเวณสถานที่กางเต็นท์ จะต้องควบคุมแสงสว่างโดยให้ปิดไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งนี้ ยกเว้น
อาคารและสถานที่ที่ใช้เพื่อความจำ�เป็นเฉพาะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน่วย
รักษาความปลอดภัย ป้อมยาม ห้องน้ำ�-ห้องสุขา และไฟฟ้าส่องทางเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น
๖. ให้ด�ำ เนินการจัดทำ�สถานทีส่ �ำ หรับการก่อกองไฟเพือ่ กิจกรรมนันทนาการและ
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และการประกอบอาหารให้เหมาะสม และห้ามมิให้นักท่องเที่ยวก่อกองไฟนอกพื้นที่ที่กำ�หนด
ให้โดยเด็ดขาด
๗. ให้จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ�ตลอด ๒๔
ชั่วโมง อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำ�หรับอำ�นวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่
มากางเต็นท์พักแรมและให้มีการออกลาดตระเวน ดูแล ตรวจสอบ ให้คำ�แนะนำ�และควบคุม
ดูแลความสงบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดจนทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม
๘. ให้จัดเตรียมสถานที่จอดรถและที่จอดรถสำ�รอง และจัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อม
ดูแลด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น
๙. ในช่วงทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วหนาแน่นให้จดั เจ้าหน้าทีไ่ ปประจำ�ตามแหล่งท่องเทีย่ ว
ทุกแห่ง
๑๐. ให้ทำ�การซักซ้อมความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริการ
นักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะการแต่งกายของเจ้าหน้าทีต่ อ้ งเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้ค�ำ แนะนำ�
ต่างๆ ตลอดจนการใช้วาจาต่อนักท่องเที่ยวจะต้องสุภาพ ห้ามเจ้าหน้าที่ดื่มสุราระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
๑๑. ให้กำ�หนดมาตรการในการจัดการขยะ ของเสีย มลภาวะ ที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่ วให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาความสะอาดของสถานทีท่ ท่ี อ่ งเทีย่ วและนันทนาการ
ตลอดจนห้องน้ำ�-ห้องสุขา ให้ถือเป็นภารกิจสำ�คัญ โดยต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล อย่าง
เข้มงวด
๑๒. ให้เคร่งครัดในการดำ�เนินการจัดเก็บค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ และ
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำ�เนินการแจ้งให้อุทยานแห่งชาติในความรับผิด
ชอบทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
				
				
		

(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการบริหารระบบการจัดการข้อมูล
และการจองที่พัก-บริการ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ผ่านระบบออนไลน์
ทางอินเทอร์เน็ตและแนวทางพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พัก
๑. การมอบหมายหน้าที่
๑.๑ ให้ส�ำ นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี ๑-๑๖ สำ�นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สาขาทุกสาขา
และอุทยานแห่งชาติทกุ แห่ง ทีส่ ามารถดำ�เนินการจองทีพ่ กั ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
ส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�หน้าที่สำ�รองที่พักและปรับปรุงเว็บไซต์ให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติ
ทราบ เพื่อสำ�นักอุทยานแห่งชาติจะได้กำ�หนดรหัสผ่าน และลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติงานระบบออนไลน์ต่อไป
๑.๒ กรณีเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายหน้าทีล่ าออก หรือพ้นหน้าทีด่ งั กล่าวไปให้ตดั
สิทธิก์ ารเข้าระบบทันทีโดยยกเลิกรหัสผ่าน และแจ้งให้ส�ำ นักอุทยานแห่งชาติทราบโดยด่วน
๑.๓ กรณีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับการสำ�รองที่พักและปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ทำ�การอบรมให้เข้าใจระบบก่อนทำ�การปฏิบัติงาน
๑.๔ สำ�นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และอุทยานแห่งชาติทกุ แห่ง สามารถสำ�รองทีพ่ กั ใน
ระบบออนไลน์ได้ทุกอุทยานแห่งชาติ
๒. การสำ�รองที่พักด้วยระบบออนไลน์สำ�หรับเจ้าหน้าที่
๒.๑ การจองที่พักสามารถจองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
๒.๒ ต้องกรอกข้อมูลผู้จองที่พักให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ท่ี
ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองหรือผู้ที่ติดต่อได้ เงื่อนไขการชำ�ระเงิน (เลือก ๑๐๐% สำ�หรับ
การชำ�ระปกติ)
๒.๓ สำ�หรับรายการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ยิ กเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนทีพ่ กั ตามโครงการ
ต่างๆ แล้วแต่กรณี เช่น ๒๐%, ๓๐%, หรือ ๕๐% ตามลำ�ดับ ต้องกรอกสาเหตุการชำ�ระเงิน
ไม่ครบ ๑๐๐% ไว้ในบันทึกช่วยจำ�ด้วย และกรอกเลขทีห่ นังสืออนุญาตและวันที่ เพือ่ เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบทางบัญชีไว้ด้วย
๒.๔ ระบบจองทีพ่ กั -บริการจะตัดสิทธิก์ ารจองโดยอัตโนมัตภิ ายใน ๓ วันทำ�การนับ
ตั้งแต่วันทำ�การจอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการจองที่พักไว้นานเกินความจำ�เป็น ห้ามเจ้าหน้าที่
จองที่พักขยายระยะเวลาการชำ�ระเงินให้นักท่องเที่ยวเกินกว่าที่กำ�หนดไว้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่
จองที่พัก-บริการ ส่วนจัดการการท่องเที่ยว สำ�นักอุทยานแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
หนังสือขออนุญาตใช้บ้านพัก ให้ขยายเวลาได้ตามความจำ�เป็นแล้วแต่กรณี
๒.๕ กรณีผู้ขอใช้ที่พัก-บริการ ซึ่งมีคุณสมบัติและขอใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕
มีความประสงค์ใช้ที่พักและได้จองที่พักไว้แล้วให้แจ้งผู้ขอใช้ที่พัก-บริการ รีบดำ�เนินการส่ง
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นหรือลดหย่อนที่พักแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารประกอบ
การพิจารณาให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติทราบและพิจารณาโดยด่วน (ทางโทรสาร หมายเลข
๐ ๒๕๗๙ ๕๒๖๙ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๗๔๓, ๑๗๔๔) ทั้งนี้ เพราะระยะเวลาการ
จองที่พักจะถูกตัดโดยระบบอัตโนมัติภายใน ๓ วันทำ�การ และต้องส่งหนังสือ (ฉบับจริง)
ล่วงหน้า ให้ถึงสำ�นักอุทยานแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำ�การ ก่อนวันเข้าพักในอุทยาน
แห่งชาติ มิฉะนั้นจะไม่รับเรื่องพิจารณา
๒.๖ ห้ามเจ้าหน้าที่จองที่พัก ทำ�การรายการยกเลิก (Cancel) การจองที่พักที่ได้
มีการจองไว้แล้ว โดยมิได้ตรวจสอบการขอยกเลิกจากผูท้ จ่ี องไว้จริง หรือยกเลิกเองโดยพลการ
เพื่อจองให้คณะอื่นแทน
๒.๗ ห้ามเจ้าหน้าที่จองที่พัก ทำ�การยืนยันการจอง (Confirm) โดยมิได้รับการ
ชำ�ระเงิน และจะต้องกรอกเลขที่..... เล่มที่..... และวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงในข้อมูล
การจองให้สมบูรณ์ทุกครั้งที่ทำ�การยืนยันการจอง
๓. การรับชำ�ระเงินค่าที่พัก
๓.๑ กำ�หนดระยะเวลาการชำ�ระเงิน ภายใน ๓ วันทำ�การ
๓.๒ นักท่องเทีย่ ว สามารถนำ�ใบแจ้งชำ�ระเงิน ไปชำ�ระเงินได้ทเ่ี คาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำ�ระเงิน ณ จุดบริการสำ�รองที่พักและ
บริการออนไลน์ สำ�นักอุทยานแห่งชาติ สำ�นักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และอุทยานแห่งชาติทกุ แห่ง
๓.๓ กรณีสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติ ได้รับการชำ�ระเงินตาม
ใบแจ้งการชำ�ระเงิน ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้จองตามแบบ กปม. ๓๗ โดยระบุรายละเอียด
ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้จอง ชื่อบ้านพัก ชื่ออุทยานแห่งชาติ จำ�นวนคนเข้าพัก วันที่เข้าพัก
และให้ทำ�การยืนยันการจองในระบบออนไลน์ (Confirm) โดยให้ลงหมายเลขใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....เลขที่...... วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
๓.๔ กรณีนกั ท่องเทีย่ วถือหนังสือทีไ่ ด้รบั อนุมตั ลิ ดหย่อนไปชำ�ระเงิน ให้ระบุไว้ดว้ ย
ว่าได้รับลดหย่อนค่าที่พักกี่เปอร์เซ็นต์ตามหนังสืออนุญาตฉบับใด ลงในใบเสร็จรับเงินและลง
ในบันทึกช่วยจำ�ออนไลน์ และดำ�เนินการจัดทำ�รายงานตามแนวทางการนำ�ส่งเงินรายได้ที่
กำ�หนดไว้
๓.๕ กรณีนักท่องเที่ยวทำ�การจองที่พักด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต และไม่ไป
ชำ�ระเงินหรือไม่สามารถชำ�ระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ทัน
ในเวลาปิดทำ�การ เช่น เป็นช่วงเย็นวันศุกร์ วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ และได้ถือใบแจ้งการ
ชำ�ระเงินไปชำ�ระเงินที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง ก่อนการให้เข้าพัก ให้อุทยานแห่งชาติตรวจ
สอบว่า ใบแจ้งการชำ�ระเงินยังไม่เลยกำ�หนดเวลาการชำ�ระเงินจึงทำ�การออกใบเสร็จรับเงินให้
สำ�หรับอุทยานแห่งขาติที่สามารถตรวจสอบระบบจองที่พักออนไลน์ได้ให้เข้าไปทำ �การ
133
133

ยืนยันการจองที่พัก และกรอกข้อมูลการชำ�ระเงิน เลขที่..... เล่มที่..... และลงวันที่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในบันทึกช่วยจำ�ว่า ชำ�ระเงินที่อุทยานแห่งชาติ
หากไม่สามารถตรวจสอบระบบจองที่พักออนไลน์ได้ ให้ติดต่อแจ้งงานบริการบ้านพัก สำ�นัก
อุทยานแห่งชาติ หรือหน่วยงานเครือข่ายที่ออนไลน์ได้ ทำ�การบันทึกข้อมูลและยืนยันการ
จองแทนให้
๓.๖ การรับชำ�ระเงิน ให้รบั ชำ�ระครบเต็มตามจำ�นวนทีร่ ะบุในหนังสืออนุญาต หรือ
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำ�ระเงิน เท่านั้น
๔. การตรวจสอบการจองที่พัก
๔.๑ สำ�นักอุทยานแห่งชาติจะทำ�การเก็บรวบรวมสถิติการจองที่พักทุกเดือน ใน
กรณีตรวจพบว่า มีการเข้าไปสำ�รองที่พักในระบบและยืนยันการจอง แต่กรอกข้อมูลไม่ครบ
ถ้วน เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ เงื่อนไขการชำ�ระเงิน และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ไม่ชัดเจน
โดยไม่ได้หมายเหตุให้ทราบเรื่องราวไว้ในบันทึกช่วยจำ� รายการจองดังกล่าวจะถูกทำ�การตัด
ชื่อออกจากระบบการจอง โดยถือว่าเป็นการจองที่ไม่สมบูรณ์
๔.๒ หากสำ�นักอุทยานแห่งชาติตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของสำ�นักบริหารพื้นที่
หรืออุทยานแห่งชาติใด ดำ�เนินการจองไม่เป็นไปตามข้อที่กำ�หนด จะแจ้งให้แก้ไข และหาก
ยังมีความผิดพลาดซ้ำ�ซ้อนบ่อยครั้ง จะระงับการอนุญาตเข้าระบบออนไลน์ และอาจมีการ
ลงโทษแล้วแต่กรณีต่อไป
๕. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ
๕.๑ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การอนุญาตให้เข้าไปดำ�เนินการท่องเทีย่ วและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ดังนี้
- ข้อ ๖ ผู้ใดเข้าไปหรือนำ�สัตว์ หรือยานพาหนะใดๆ เข้าไปในอุทยาน
แห่งชาติ หรือได้รบั อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักหรือทีพ่ กั ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช หรือใช้พื้นที่ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ในที่ที่จัดไว้ในอุทยานแห่งชาติ หรือใช้
บริการเกี่ยวกับการบริการนำ�เที่ยวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ต้องเสียค่าบริการหรือค่า
ตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำ�หนดไว้
สำ�หรับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ
- ข้อ ๗ ในกรณีทก่ี ลุม่ บุคคล คณะนักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซึง่ รวมกัน
เพือ่ กระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใดทีท่ างราชการสนับสนุน ประสงค์จะพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
โดยขอลดค่าบริการหรือค่าตอบแทน ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำ�นาจสั่งลดได้
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำ�หนด
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- ข้อ ๘ ความในข้อ ๖ และข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ป่าไม้
(การสั่งลดค่าบริการหรือค่าตอบแทน ตามข้อ ๗ และการอนุญาตให้เข้าอุทยานแห่ง
ชาติ ตามข้อ ๘ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักอุทยานแห่งชาติปฏิบตั ริ าชการแทน ตามคำ�สัง่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ที่ ๑๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)
๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
๕.๒.๑ ไม่มกี ารยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านเข้ารายบุคคลให้บคุ คล หรือหน่วยงาน
ใดๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนำ�เงินรายได้กลับมา
พัฒนาอุทยานแห่งชาติต่อไป
๕.๒.๒ กรณียกเว้นต้องได้รบั การพิจารณาสัง่ การจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นโครงการที่ดำ�เนินการ
ร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่
๕.๒.๒.๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่นำ�นักเรียน นิสิต
นักศึกษา เข้าทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายหรือโครงการต่างๆ ในช่วงวันจันทร์ อังคาร
และพุธ ให้ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ค่าห้องประชุม และค่าใช้สถานที่กาง
เต็นท์ โดยไม่ต้องทำ�หนังสือขออนุมัติ แต่อุทยานแห่งชาติต้องรายงานชื่อคณะและจำ�นวนผู้
เข้าใช้พื้นที่ตามแบบรายงานที่ได้แจ้งไว้แล้ว
๕.๒.๒.๒ ผูถ้ อื บัตรทองหรือบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่เกินจำ�นวนคนที่ระบุไว้ในบัตร
๕.๒.๒.๓ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นกรณีๆ จากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕.๒.๒.๔ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ไปปฏิบัติราชการ
๕.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาการยกเว้นค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ
๕.๓.๑ เป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ต้องมีหนังสือผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้
อำ�นวยการส่วนทีร่ บั ผิดชอบ มีความประสงค์จะไปพักผ่อนหรือทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติ
พิจารณาให้ยกเว้นค่าตอบแทนบ้านพักไม่เกิน 1 หลัง หรือจำ�นวนพักไม่เกิน ๘ คน แล้วแต่
กรณี โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน
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๕.๓.๒ เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ�บำ�นาญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ ขอบ้านพักไม่เกิน ๑ หลัง หรือจำ�นวนพักไม่เกิน ๘ คน หรือ
แล้วแต่กรณี โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน
๕.๓.๓ เป็นบุคคลทีม่ ตี �ำ แหน่งทางการเมืองหรือบุคคลสำ�คัญระดับสูงของประเทศ
๕.๓.๔ เป็นบุคคล/หน่วยงาน ที่มีการติดต่องานเอื้อประโยชน์ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงบประมาณ ฯลฯ
๕.๓.๕ เป็นคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ
กรมป่าไม้ เช่น ผู้ศึกษาวิจัย ที่เข้าไปศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ ตามโครงการต่างๆ ของ
กรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ ที่มีคำ�สั่งให้ไปราชการในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ
๕.๓.๖ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ที่
ได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดโครงการชัดเจน
หรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดฝึกอบรมสำ�หรับเจ้าหน้าที่
โครงการค่ า ยเยาวชนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เป็นต้น
๕.๓.๗ เป็นบุคคล/หน่วยงานทีอ่ ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
หรือผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ พิจารณาสั่งการยกเว้น
๕.๓.๘ สำ�นักอุทยานแห่งชาติจะเป็นผู้กำ�หนด หรือสงวนสิทธิ์การใช้บ้านพัก
บางหลัง ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชำ�ระเงินตามปกติ และกำ�หนดจำ�นวนการใช้สิทธิยกเว้น
บ้านพักได้สูงสุดในแต่ละวันไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ
๕.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาการลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ
๕.๔.๑ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ต้องมีหนังสือผ่านการพิจารณารับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับผู้อำ�นวยการส่วนที่รับผิดชอบหรือเทียบเท่า ให้สิทธิลดครึ่งราคาค่าบ้านพักไม่เกิน ๒
หลัง ขนาดหลังละไม่เกิน ๘ คน หรือแล้วแต่กรณี โดยต้องแสดงตนและเดินทางด้วยตนเอง
โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน
๕.๔.๒ เป็นญาติของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านในกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ให้สิทธิลดครึ่งราคาค่าบ้านพักไม่เกิน ๑ หลัง ขนาด
หลังละไม่เกิน ๘ คน หรือแล้วแต่กรณี โดยอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิขอให้
ญาติได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน
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๕.๔.๓ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือสถานศึกษาที่มีความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ ลดหย่อนค่าที่พัก ต้องทำ�หนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน ส่วน
ราชการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่า กรณีเป็นสถาบันที่สังกัดจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ลงนาม ในกรณีเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ให้
อธิการบดีหรือคณบดีเป็นผู้ลงนาม โดยแนบกำ�หนดการพร้อมรายละเอียดโครงการหรือ
กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติของหน่วยงาน โดยให้พิจารณาดังนี้
๕.๔.๓.๑ กรณีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือที่ทางราชการสนับสนุน ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ
พิจารณาลดหย่อนค่าที่พักและเต็นท์ ๕๐%
๕.๔.๓.๒ กรณีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเป็นประโยชน์แก่การศึกษา หรือทางราชการสนับสนุน ในวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลดหย่อนค่าที่พักและเต็นท์ ๓๐%
๕.๔.๓.๓ สำ�หรับโครงการ/กิจกรรม ที่มิใช่เพื่อการศึกษาหรือส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่รวมตัวเพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พิจารณา
ลด ๒๐-๓๐% หรือแล้วแต่กรณี และหากมีงบประมาณสนับสนุนค่าทีพ่ กั ให้ช�ำ ระตามปกติ
๕.๔.๓.๔ การพิจารณาให้ใช้สทิ ธิล์ ดหย่อนค่าทีพ่ กั กำ�หนดให้ใช้บา้ นพัก
ได้สูงสุดไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ
๕.๕ สำ�นักอุทยานแห่งชาติจะเป็นผู้กำ�หนดหรือสงวนสิทธิ์การใช้บ้านพักบางหลังให้
เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชำ�ระเงินตามปกติก่อน และกำ�หนดจำ�นวนการใช้สิทธิ์ยกเว้นบ้านพัก
ได้สูงสุดในแต่ละวันไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ
๕.๖ สำ�นักอุทยานแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิก์ ารงดการจองทีพ่ กั ในช่วงวันหยุดเทศกาล
เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีโอกาสเข้าพักก่อน
๕.๗ กรณีผไู้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนทีพ่ กั มีการยกเลิกการใช้
บ้านพัก โดยมิแจ้งให้สำ�นักอุทยานแห่งชาติทราบและทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
สำ�นักอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้บ้านพักในคราวต่อไป
๖. การเข้าพักที่พักอุทยานแห่งชาติ
๖.๑ ต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการชำ�ระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้ง
การชำ�ระเงิน หรือหลักฐานการชำ�ระเงินจากธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
๖.๒ กรณีได้รับสิทธิ์ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าตอบแทนที่พัก-บริการ ให้ตรวจหนังสือ
อนุญาต พร้อมบัตรแสดงตน ก่อนอนุญาตให้เข้าพัก โดยชื่อผู้ได้รับอนุญาตต้องถูกต้องตรง
ตามหนังสืออนุญาต หากไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต โดยให้ชำ�ระเงิน
ค่าตอบแทนและค่าบริการในอัตราปกติ
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๖.๓ ให้ค�ำ แนะนำ�การใช้ทพ่ี กั และปฏิบตั ติ นต่อนักท่องเทีย่ วด้วยความสุภาพ ประทับ
ใจ โดยให้ศึกษาจากคู่มืออุทยานแห่งชาติ ลำ�ดับที่ ๗ เรื่อง การบริการด้านการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติ
๗. การคืน/เปลี่ยนบ้านพัก/ย้ายวันเข้าพัก
หากนักท่องเทีย่ วแจ้งความประสงค์ขอคืนบ้านพัก เปลีย่ นบ้านพัก หรือย้ายวันเข้าพัก
ให้ดำ�เนินการดังนี้
๗.๑ การขอคืนบ้านพัก เปลี่ยนบ้านพัก หรือย้ายวันเข้าพัก นักท่องเที่ยวต้องแจ้ง
ให้ทราบเหตุผลความจำ�เป็น ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน ก่อนการเข้าพัก โดยให้สำ�รองที่พัก
ไว้ก่อนแล้วส่งหนังสือขออนุญาตถึงสำ�นักอุทยานแห่งชาติ ก่อนเลยกำ�หนดการชำ�ระเงินใน
ใบแจ้งการชำ�ระเงินทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๕๖๙ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วน เช่น หลักฐานการชำ�ระเงิน ฯลฯ
๗.๒ อำ�นาจการพิจารณาให้เลื่อนการเข้าพัก เป็นอำ�นาจของผู้อำ�นวยการสำ�นัก
อุทยานแห่งชาติ ตามคำ�สัง่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ที่ ๐๙๓๒/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๗.๓ นักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอคืนบ้านพัก และอ้างเหตุผลความจำ�เป็นที่
ไม่สามารถเข้าพักได้ ให้ชี้แจงว่า เหตุที่สามารถขอคืนบ้านพักและขอคืนเงินได้ต้องเกิดจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความจำ�เป็นอันเกิดจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เท่านั้น เช่น เกิดอุทกภัย น้ำ�ท่วม ไฟไหม้ป่า ธรณีพิบัติภัย-ดินถล่ม-คลื่นยักษ์สึนามิ หรือ
ภารกิจสำ�คัญที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำ�เป็นต้องใช้ที่พักสำ�หรับงาน
ราชการ เป็นต้น
๗.๔ นักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายหรือเลื่อนวันเข้าพัก ให้ขอเลื่อนวันได้
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันแรกของกำ�หนดวันเข้าพักเดิม

138

สำ�เนา
ที			
่ ทส ๐๙๑๐/๘๗๗
				
				
			

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ถนนพหลโยธิน (ซอยอารีสัมพันธ์)
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรื่อง การยกเว้นและลดหย่อนค่าบริการและค่าตอบแทนต่างๆ ให้โรงเรียนหรือสถาบัน
ศึกษาทีเ่ ข้าทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรมค่ายทีส่ ง่ เสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติได้รับความสนใจจากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษานำ�นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ามาทัศนศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายหรือ
โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำ�นวนมากขึ้น
โดยขอความอนุเคราะห์ยกเว้นและลดหย่อนค่าที่พัก ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้สนับสนุนโดยตลอด แต่การเข้าทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายจะดำ�เนินการใน
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้เข้าใช้ประโยชน์
อุทยานแห่งชาติมากและในบางพื้นที่มากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับพื้นที่และ
เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอในการอำ�นวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัย และการจัดวิทยากร
ในกิจกรรมค่าย
เพือ่ เป็นการกระจายการใช้ประโยชน์พน้ื ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าทีส่ ามารถ
อำ�นวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายได้อย่าง
เพียงพอ จึงขอเชิญให้โรงเรียน และสถานศึกษา พานักเรียน นิสิต นักศึกษาไปทัศนศึกษา
และจัดกิจกรรมค่าย ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้พิจารณายกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ค่าใช้สถานที่กางเต็นท์ ค่าห้องประชุม
และลดหย่อนค่าตอบแทนที่พัก ค่ายพักและเต็นท์ ลดลงจำ�นวน ๕๐% ให้แก่โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะพานักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติ
เป็นหมู่คณะ โดยทำ�หนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ส่งไปที่สำ�นักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
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กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๒๔, ๗๒๕ หรือโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
						
		
		
ขอแสดงความนับถือ
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(ลงนาม) อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์)
(นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำ�นักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๑๙
ที่ ทส ๐๙๑๐.๒๐๒/๔๒๖๔
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙
เรื่อง การเข้าพักในที่พักของอุทยานแห่งชาติ
เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก (ส่วนกลาง)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖
ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำ�นวยการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม
ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้จัดการโครงการป่ารักษ์น้ำ� รักษ์แผ่นดินฯ
ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ที่ ทส ๐๙๑๐.๓๐๒/๑๖๖๖๐
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ส่งหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการบริหารระบบการจัดการข้อมูล
และการจองทีพ่ กั -บริการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
และแนวทางพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักในช่วงวันศุกร์-เสาร์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ทาง
ราชการในการเพิม่ รายได้จากการจัดเก็บค่าตอบแทนทีพ่ กั อุทยานแห่งชาติ จึงกำ�หนดแนวทาง
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรณีทข่ี า้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะเข้าพักในที่พักสำ�หรับบริการนักท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติ วันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว จะพิจารณาให้ลดหย่อน ๕๐%
2. กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขอใช้ที่พักสำ�หรับบริการ
นักท่องเทีย่ วของอุทยานแห่งชาติและสามารถเบิกจ่ายค่าทีพ่ กั เหมาจ่ายตามหนังสือกระทรวง
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การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ ให้ชำ�ระเงิน
ค่าตอบแทนที่พักตามปกติ หากอัตราค่าตอบแทนที่พักสูงกว่าอัตราที่เบิกจ่ายได้จะพิจารณา
ลดหย่อนให้ตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน
		
(ลงนาม) เกษมสันต์ จิณณวาโส
			
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
			
รองอธิบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
		
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำ�นักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐๙๖๑ ๔๒๙๓
ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๐๖/ ๓๓๐๗
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
เรื่อง แนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ด้วยในปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน มักจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด (งบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ) ซึ่งงบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนทำ�ให้มีปัญหาในการดูแลรักษา ถึงแม้ว่า
งบประมาณประจำ�ปีในภาพรวมจะได้รับเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำ�มาบริหารจัดการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำ�หนดแนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือ
หน่วยงานอื่น ดังนี้
๑. โครงการทีน่ �ำ เสนอจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ก่อนนำ�เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒. โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน
๓. โครงการที่มีภาระผูกพันในปีต่อๆไป (ค่าดูแลรักษา) ให้นำ�เสนอแนวทาง
บริหารจัดการที่ไม่กระทบต่องบประมาณปกติด้วย หรือหากมีผลกระทบทำ�ให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ก็ให้นำ�เสนอแผนของบจังหวัดต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
๔. โครงการต้องมีความพร้อมครบถ้วนที่จะดำ�เนินการ คือ
๔.๑ มีแบบแปลน ใบประมาณราคา (ปร.๔, ปร.๕) และผังบริเวณ (กรณีท่ี
เป็นสิง่ ปลูกสร้าง)
๔.๒ มีพื้นที่พร้อมที่จะดำ�เนินการ (ภาพถ่ายสถานที่จริง)
๔.๓ มีขีดความพร้อมด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่
๔.๔ มีขีดความสามารถที่จะดำ�เนินงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
งานประจำ�ปี
๔.๕ มีการกำ�หนดตัวชีว้ ดั ผลสำ�เร็จของโครงการตลอดจนกลไกติดตามประเมิน
ผล
๔.๖ มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
๔.๗ ประมาณการรายจ่ายให้อยู่ในอัตรามาตรฐานของทางราชการ (ถ้ามี)
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๔.๘ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการแผนงานและแผนเงินว่ามี
ความคุ้มทุนและมีความเป็นไปได้
๔.๙ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม/ประชาสัมพันธ์ (กรณี
ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นพื้นที่ใหญ่)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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(ลงนาม)

เกษมสันต์ จิณณวาโส
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติการประมง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ�้ไทย
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
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พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐
______________________
ฯลฯ
มาตรา ๕๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจที่จะเข้าไปในที่จับสัตว์น้ำ�แห่งใดๆ หรือ
เรือทำ�การประมงของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจการทำ�การประมง เครื่องมือทำ�การประมงสัตว์น้ำ�
หลักฐานบัญชีและเอกสารต่างๆ ของผู้รับอนุญาตได้ทุกเมื่อ ผู้รับอนุญาตต้องอำ�นวยความ
สะดวกและชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกประการ
มาตรา ๕๗ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำ�ความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ากระทำ�การเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจจับกุมผู้นั้นพร้อม
ด้วยเรือ เครื่องมือทำ�การประมง สัตว์น้ำ� และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำ�ผิด เพื่อดำ�เนินการ
ตามกฎหมาย
มาตรา ๕๘ ให้ข้าหลวงประจำ�จังหวัดมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอน
เครื่องมือทำ�การประมง สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำ� ซึ่งได้กระทำ�โดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้วบรรดาที่เป็นของผู้รับ
อนุญาต ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ออก
มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจทำ�การรื้อถอน ทำ�ลายหรือยึดเครื่องมือ
ซึ่งตั้งอยู่ในที่จับสัตว์น้ำ� โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๕๘
ในกรณีที่ผู้รับคำ�สั่งไม่ได้รื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าว
ให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ออก
ฯลฯ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔ ตอนที่ ๓ หนา ๘๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๐)
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คำ�สั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๕๘๒/๒๕๓๗
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
______________________
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุง การแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานอืน่ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกคำ�สัง่ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกคำ�สั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๑/๒๕๓๓ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓
ข้อ ๒. แต่งตัง้ ให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มอี �ำ นาจหน้าที่
ปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ ภายในเขตทีก่ �ำ หนด
(๑) ผู้บังคับการเรือหลวงแห่งราชนาวี ผู้ควบคุมเรือหลวงแห่งราชนาวี และ
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยทหารแห่งราชนาวี กองทัพเรือ ภายในทีจ่ บั สัตว์น�ำ้ ทุกแห่ง
(๒) หัวหน้างานปราบปราม กองตรวจท่า และหัวหน้าตรวจท่าและปราบปราม
สำ�นักงานเจ้าท่าเขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ เขต ๖ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ภายในแนว
เขตท้องทีท่ ม่ี หี น้าที่
(๓) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้
นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานพิทกั ษ์ปา่ กรมป่าไม ภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติทม่ี หี น้าที่
(๔) นายช่างชลประทาน และหัวหน้าโครงการชลประทาน กรมชลประทาน
ภายในเขตการชลประทานหรือโครงการชลประทานที่มีหน้าที่
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(ลงนาม) สวัสดิ์ สืบสายพรหม
(นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗)
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ประกาศกระทรวงเกษตร
เรือ่ ง กำ�หนดเขตห้ามใช้เครือ่ งมืออวนลากและอวนรุนทีใ่ ช้กบั เรือยนต์ท�ำ การประมง
______________________
เนื่องจากชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำ�ในวัยอ่อน และเป็นแหล่ง
วางไข่ของสัตว์น้ำ� ชาวประมงได้อาศัยใช้เครื่องมือเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้แรงคน และเครื่อง
มือประจำ�ที่ ทำ�การประมงประกอบอาชีพกันมาช้านาน บัดนี้ปรากฏว่า ได้มีผู้นำ�เครื่องมือ
อวนลากชนิดมีถุงซึ่งใช้เรือยนต์ เข้าไปทำ�การประมงเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้สัตว์น้ำ�ในวัยอ่อน
ซึ่งส่วนมากเป็นสัตว์น้ำ�ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและไข่ของสัตว์น้ำ�ในบริเวณน้ำ�ตื้นชายฝั่ง ถูก
จับและถูกทำ�ลายเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนั้นยังปรากฏว่า ผู้ใช้เรือยนต์อวนลากเหล่านั้น
รุกล้ำ�เข้าไปทำ�การประมงในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือประจำ�ที่ของชาวประมงอื่นๆ ทำ�ความเสีย
หายให้แก่ผู้รับอนุญาตเครื่องมือประจำ�ที่ และก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างชาวประมง
ด้วยกันอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ�วัยอ่อนและไข่ของสัตว์น�ำ้ มิให้ถกู จับและถูก
ทำ�ลายมากเกินควร และเพือ่ ระงับกรณีพพิ าทระหว่างชาวประมงด้วยกัน กระทรวงเกษตร
จึงเห็นสมควรกำ�หนดเขตห้ามการใช้เครื่องมืออวนลากซึ่งใช้กับเรือยนต์ ทำ�การประมงใน
บริเวณน้ำ�ตื้นชายฝั่งทะเล
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จึงประกาศกำ�หนดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ห้ามมิให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดใช้เครือ่ งมืออวนลากชนิดมีถงุ และเครือ่ งมืออวนรุน ละวะ
ชิบ หรือรุนกุ้งรุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดทุกขนาด ที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทำ�การประมง ไม่ว่า
ด้วยวิธีใดๆ ภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร (๗๕ เส้น) นับจากขอบน้ำ�ตามแนวชายฝั่งขณะทำ�การ
ประมง และภายในรัศมี ๔๐๐ เมตร (๑๐ เส้น) นับออกไปจากอาณาเขตที่ตั้ง เครื่องมือ
ประจำ�ที่ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การประมงในทะเลไทยหรืออ่าว ในท้องที่จังหวัดชาย
ทะเลทุกจังหวัด โดยเด็ดขาด เว้นแต่การกระทำ�ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร เรือ่ ง กำ�หนดเขตห้ามใช้เครือ่ งมืออวน
ลากและอวนรุนทำ�การประมง ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ และประกาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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ข้อ ๓. ให้ใช้ประกาศนีเ้ มือ่ พ้นกำ�หนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ปิดประกาศตามความใน
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป
		
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
			
(ลงนาม) ปรีดา กรรณสูต
			
(นายปรีดา กรรณสูต)
		
ปลัดกระทรวงเกษตร
ผูใ้ ช้อ�ำ นาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การกำ�หนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน
ที่ใช้กับเรือยนต์ทำ�การประมง (ฉบับที่ ๒)
______________________
โดยทีป่ รากฏว่า ในปัจจุบนั นีต้ ามแนวชายฝัง่ ในบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล มี
ปลาหมึกชุกชุมมากพอทีจ่ บั ขึน้ มาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ ภายในระยะเวลาระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเท่านั้น และชาวประมงได้ร้องเรียนขอผ่อนผัน
ให้เข้าไปทำ�การประมงในบริเวณที่มีปลาชุกชุมดังกล่าวได้
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ภายในระยะพ้นจาก ๑,๐๐๐ เมตร (๒๕ เส้น) นับจากขอบน้ำ�ตามแนวชายเกาะ
ตะรุเตา จังหวัดสตูล ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำ�การประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และ
เครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด ที่ใช้เรือ
ยนต์ทุกชนิด ทำ�การประมงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำ�หนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์
ทำ�การประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศตามความใน
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป
		
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
				
(ลงนาม) บรรหาร ศิลปอาชา
			
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
______________________
ฯลฯ
มาตรา ๑๑๗* ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ�เข้าไปเหนือน้ำ�
ในน้ำ� และใต้น้ำ� ของแม่น้ำ� ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ� ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำ�ไทยหรือบนชายหาด
ของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง โดยกฎ
กระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำ�ที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้ง
พร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย
เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำ�ขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่กำ�หนดไว้ใน
กฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว
* [มาตรา ๑๑๗ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๗ ทวิ* ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗
ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าตารางเมตรละห้าสิบบาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของอัตราดังกล่าว ในกรณีทอ่ี าคารหรือสิง่ อืน่ ใด
ดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เสียค่า
ตอบแทนเป็นสามเท่าของอัตราดังกล่าว
การกำ�หนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ ให้ค�ำ นึงถึงสภาพของแต่ละท้องทีแ่ ละประโยชน์
ที่ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ
ค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมี
กฎหมายจัดตัง้ ขึน้ แล้วแต่กรณี ทีอ่ าคารหรือสิง่ อืน่ ใดนัน้ อยูใ่ นเขต
ในกรณีท่มี ีเหตุอันสมควรจะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้
หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ได้
* [มาตรา ๑๑๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๘* ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผูใ้ ดได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับ โดยคำ�นวณ
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ตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกิน
ตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท
* [มาตรา ๑๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๘ ทวิ* ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา
๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำ�สั่งเป็น
หนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำ�สั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่ง
อืน่ ใดนัน้ และจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองนัน้ ใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือสิง่ อืน่
ใดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้
ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของเจ้าท่าตามวรรคหนึง่ หรือในกรณีทไ่ี ม่ปรากฏตัวเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองและเจ้าท่าได้ปิดคำ�สั่งไว้ ณ อาคารหรือ สิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้วให้
เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำ�สั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทาง
พิจารณาฟังได้วา่ มีการฝ่าฝืน มาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีทปี่ รากฏตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
อาคารหรือสิง่ อืน่ ใด ให้ศาลมีค�ำ สัง่ ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองเป็นผูร้ อื้ ถอน ในกรณีทเี่ จ้าของ
หรือผูค้ รอบครองไม่รอื้ ถอน ตามกำ�หนดเวลาในคำ�สัง่ ศาล หรือในกรณีทไี่ ม่ปรากฏตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำ�สั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน
ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำ�สั่งศาลตามวรรคสาม ให้เจ้าท่า
ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าท่าไม่ได้และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อืน่ ใด
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ในกรณีทเี่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดไม่ยอมชดใช้คา่ ใช้จา่ ยตามวรรคสี่
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำ�หนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำ�วัสดุที่ถูก
รือ้ ถอนรวมทัง้ สิง่ ของทีข่ นออกจากอาคารหรือ สิง่ อืน่ ใด ส่วนทีม่ กี ารรือ้ ถอนออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นำ�ไปชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรือ้ ถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถ้ามีเงินเหลือ
จากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืน
ภายในหนึ่งปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีทเี่ จ้าท่าจะดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ และอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดดังกล่าวมีลกั ษณะ
ซึง่ อาจอนุญาตได้และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองยอมชำ�ระค่าปรับตามทีเ่ จ้าท่ากำ�หนดตามอัตรา
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ในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองก็ได้และเมือ่ ได้รบั
อนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ
*[มาตรา ๑๑๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๘ ตรี* ในกรณีที่ไม่ชำ�ระค่าตอบแทนตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างชำ�ระ
*[มาตรา ๑๑๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๙* ห้ามมิให้ผใู้ ดเท ทิง้ หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้หนิ กรวด ทราย ดิน
โคลน อับเฉา สิง่ ของหรือสิง่ ปฏิกลู ใดๆ ยกเว้นน้�ำ มันและเคมีภณ
ั ฑ์ลงในแม่น�ำ้ ลำ�คลอง บึง
อ่างเก็บน้�ำ หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้ำ�ไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก เว้น
แต่จะได้รบั อนุญาตจากเจ้าท่า ผูใ้ ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่า
นั้นด้วย
*[มาตรา ๑๑๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑๙ ทวิ* ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้น้ำ�มันและ
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำ� ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ� หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำ�ไทยอันอาจจะเป็น
เหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำ�
ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ� หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน
การแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย
*[มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๒๐* ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ� ทางเรือเดิน แม่น้ำ�
ลำ�คลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำ�ไทย
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทำ�ด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ�
ทางเรือเดิน แม่น้ำ� ลำ�คลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำ�ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้
หยุดกระทำ�การดังกล่าว
*[มาตรา ๑๒๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
ฯลฯ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ หน้า ๗๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๕๖)
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คำ�สั่งกรมเจ้าท่า
ที่ ๑๕๖/๒๕๓๖
เรือ่ ง มอบหมายอำ�นาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้�ำ ไทย
______________________
ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น้ำ�ไทยได้มอบหมายอำ�นาจ “เจ้าท่า” ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำ�แหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ และเจ้าหน้าที่
บริหารงานป่าไม้ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามคำ�สั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๖๕/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปแล้ว นั้น
โดยทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้�ำ ไทย อธิบดีกรมเจ้าท่า
จึงยกเลิกคำ�สั่งดังกล่าว และขอมอบหมายอำ�นาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดิน
เรือในน่านน้ำ�ไทย ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตำ�แหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ และเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตราดังต่อไปนี้
๑. มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕
๒. มาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่ในส่วนที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราดังกล่าว
ซึ่งกรมเจ้าท่าสงวนไว้โดยจะเป็นผู้อนุญาตเอง
๓. มอบหมายให้มอี �ำ นาจแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ เจ้าพนักงานสอบสวน กรณีมผี ฝู้ า่ ฝืน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย ซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามมาตราดังนี้
๓.๑ มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๒ มาตรา ๑๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้�ำ ไทย พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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๓.๓ มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
			
			
			
				

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
(ลงนาม) เสถียร วงศ์วิเชียร
(นายเสถียร วงศ์วิเชียร)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖)
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พระราชบัญญัติ
อากรรังนกอีแอ่น
พ.ศ. ๒๕๔๐
______________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พุทธศักราช ๒๔๘๒
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล
และจังหวัดตราด ส่วนในจังหวัดอื่นจะใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“นกอีแอ่น” หมายความว่า นกอีแอ่นชนิดที่ใช้กินรัง
“รังนก” หมายความว่า รังนกอีแอ่น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำ�หนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น
มาตรา ๖ ในแต่ละจังหวัดที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
อัยการจังหวัด หัวหน้าตำ�รวจภูธรจังหวัด สรรพากรจังหวัด ป่าไม้จังหวัด หัวหน้าคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความ
สามารถหรื อ ประสบการณ์เกี่ยวกับรังนกที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกใน
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เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเสนอจำ�นวนสองคนและที่สภาจังหวัดเสนอจำ�นวนสี่คนเป็น
กรรมการ และปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้และเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก
(๒) พิจารณาจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก
(๓) ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก
(๔) กำ�กับดูแลการเก็บรังนกของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัมปทาน และตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดไว้ให้เป็นอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและมีหน้าที่
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งมีหน้าที่รับผิด
ชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสี่ปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) คณะกรรมการมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีใ่ ห้ออกเพราะบกพร่อง
ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความ
ผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีท่มี ีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำ�แหน่งที่ว่างในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๐ ในกรณีทก่ี รรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ ำ�รงตำ�แหน่งครบวาระแล้วแต่ยงั มิได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตาม
วาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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มาตรา ๑๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตำ�แหน่งตามวาระหรือพ้นจากตำ�แหน่งตามมาตรา ๙ ต้องดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่ง
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดที่มาประชุมและมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการ
ผูน้ น้ั ไม่มสี ทิ ธิรว่ มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ แต่ให้นบั กรรมการผู้นั้นเข้าเป็น
องค์ประชุมในเรื่องนั้นด้วย
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจ
ออกคำ�สั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ� หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดเก็บรังนกทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติบนเกาะหรือในทีส่ าธารณสมบัติ
ของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการ
การขอรับสัมปทานในแต่ละจังหวัดให้ทำ�โดยการประมูลเงินอากร ตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำ�หนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานชำ�ระเงินอากรเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำ�หนดใน
สัมปทานหรือชำ�ระไม่ครบถ้วน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือน
ของเงินอากรที่ต้องชำ�ระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเงินอากร
มาตรา ๑๖ ผูร้ บั สัมปทานจะต้องมีส�ำ นักงานแห่งใหญ่ หรือสำ�นักงานตัวแทนประจำ�
ในจังหวัดที่ตนได้รับสัมปทาน
มาตรา ๑๗ ผูร้ บั สัมปทานจะเก็บรังนกได้ไม่เกินปีละสามครัง้ ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด
ในสัมปทาน
มาตรา ๑๘ ผู้รับสัมปทานต้องทำ�บัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำ�นวนรังนกที่
เก็บได้ บริเวณที่เก็บรังนก และรายการอื่นๆ เกี่ยวกับรังนก ยื่นต่อคณะกรรมการตามแบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำ�หนด
มาตรา ๑๙ ผู้รับสัมปทานต้องสงวนและคุ้มครองนกอีแอ่น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำ�หนด โดยให้นำ�
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ของกรมป่าไม้มาประกอบการพิจารณา
ด้วย
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มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีอ�ำ นาจเพิกถอนสัมปทานได้ ในกรณีทผ่ี รู้ บั สัมปทาน
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือข้อกำ�หนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัมปทานว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัมปทานได้
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยคำ�นวณตามส่วนของจำ�นวนรังนกที่เก็บได้ในแต่ละเขตราชการส่วนท้องถิ่นที่
มีการจัดเก็บรังนกในแต่ละปี ดังนี้
(๑) ในกรณีที่จำ�นวนเงินอากรที่คำ�นวณตามส่วนของจำ�นวนรังนกที่เก็บได้ในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีจำ�นวนไม่เกินสามล้านบาท ให้จัดสรรเงินอากรดังกล่าวให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด
(๒) ในกรณีที่จำ�นวนเงินอากรที่คำ�นวณตามส่วนของจำ�นวนรังนกที่เก็บได้ในเขต
ราชการส่วนท้องถิน่ ใดมีจ�ำ นวนเกินสามล้านบาท ให้จดั สรรเงินอากรจำ�นวนสามล้านบาทแรก
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สำ�หรับจำ�นวนเงินอากรที่เกินสามล้านบาท ให้จัดสรรจำ�นวน
ร้อยละสี่สิบของเงินดังกล่าวให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกนั้น ส่วนจำ�นวน
อีกร้อยละหกสิบของเงินดังกล่าวให้จัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันที่
ไม่มีการจัดเก็บรังนกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
ในปีใดที่ไม่อาจทราบส่วนของจำ�นวนรังนกตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ส่วนของจำ�นวนรังนก
ในปีก่อนหน้านั้นเป็นเกณฑ์ในการคำ�นวณ
ในกรณีที่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดแต่เงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ถือว่าดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวเป็นเงินอากรตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๒๒ ให้กรรมการและเลขานุการส่งมอบเงินอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิน่ แต่
ละแห่งตามทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด โดย
หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินอากรที่ส่งมอบ
การใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ งให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะ
กรรมการกำ�หนด
มาตรา ๒๓ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้กรรมการและเลขานุการ
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการมีอ�ำ นาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการกระทำ�ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
หรือตามที่กำ�หนดในสัมปทาน
(๒) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออาศัยรังนก หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำ�หนดในสัมปทาน
(๓) ขึน้ ไปบนเกาะหรือเข้าไปในทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีม่ รี งั นกอยูต่ ามธรรมชาติ
หรือเข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
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ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ�การของสถานที่นั้นเพื่อตรวจค้น ในกรณีที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำ�หนดในสัมปทาน
เมื่อได้ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการและเลขานุการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดำ�เนินการต่อไป
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามที่กำ�หนดในสัมปทาน ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานระงับการกระทำ�ที่
ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนดได้
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ดำ�เนินการตามคำ�สั่งตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่กำ�หนด
คณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสัมปทานเสียก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือข้อกำ�หนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัมปทาน
ว่าเป็นเหตุให้เพิกถอนสัมปทานได้ให้คณะกรรมการเพิกถอนสัมปทาน
มาตรา ๒๕ บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำ�การใดๆ อันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น หรือ
รังนก หรืออาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อาศัยไปจากเกาะหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่น
ดินดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนกอันตนรู้ว่าได้มาโดยการฝ่าฝืน
ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ� หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะ
กรรมการสั่งตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕
วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๙ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือทำ�บัญชีอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการและเลขานุการ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำ�ความผิดและถูกลงโทษตามพระราช
บัญญัตินี้ ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำ�ความผิดนั้น หรือซึ่งมิได้จัดการตาม
สมควรเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความผิดนัน้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ส�ำ หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
มาตรา ๓๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีสัญญาที่ทำ�ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและสัญญา
ดังกล่าวยังไม่สิ้นอายุเก็บรังนกตามสัญญานั้นต่อไปได้จนกว่าสัญญาจะสิ้นอายุโดยให้ถือ
ว่าเป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกชำ�ระอากรหรือ
เงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แก่อธิบดีกรมสรรพากรตามกำ�หนดเวลาที่ระบุไว้ใน
สัญญานั้น
เงินอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน หรือหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อธิบดีกรมสรรพากรจัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่จังหวัดตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญานั้น
ให้นำ�มาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรเงินของอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรค
สามโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในส่วนที่กรม
สรรพากรเกี่ยวข้องตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็นการสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเพือ่ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นดูแล และ
จัดการการเก็บรังนกอีแอ่นอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นท้องทีข่ องตน และให้เงินอากร
รังนกอีแอ่นตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรังนกอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันตามพระราชบัญญัตนิ ้ี รวมทัง้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีจ่ ะให้เอกชนดำ�เนินการจัดเก็บรังนกอีแอ่นให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจำ�เป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐)
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ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการเก็บ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของนกอีแอ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
______________________
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้วา่ ด้วยการเก็บ หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งรังของนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กำ�หนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษารังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
และผู้ที่อาศัยอำ�นาจของผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ก่อนเก็บรังนกอีแอ่นแต่ละครั้ง ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำ�การ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำ�การตรวจสอบและควบคุม
การเก็บรังนกอีแอ่น
๔.๒ การเก็บรังนกอีแอ่นให้เก็บได้ไม่เกินสองครั้งในระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม และหนึ่งครั้งในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
๔.๓ การเก็บรังนกอีแอ่นให้สงวนรังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำ�นวนรัง
ในแต่ละถ้ำ�ที่จะจัดเก็บครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในปีนั้นๆ
๔.๔ ห้ามมิให้เก็บรังนกอีแอ่นที่ยังมีไข่หรือลูกนกอยู่
ข้อ ๕ ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกอีแอ่นต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้า
ไปตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับนกอีแอ่นและ
รังนกอีแอ่น โดยต้องอำ�นวยความสะดวกและตอบคำ�ถามแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ข้อ ๖ การครอบครองรังนกอีแอ่นของผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นต้องมีหลักฐาน
การตรวจสอบและควบคุมการเก็บรังนกอีแอ่นของเจ้าหน้าที่ หรือหลักฐานการชำ�ระอากร
รังนกอีแอ่น หรือหลักฐานการชำ�ระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีหลักฐาน
ต่างๆ ดังกล่าว ให้สันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองรังนกอีแอ่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
รวมทั้งกฎ ระเบียบ หรือคำ�สั่งซึ่งออกตามกฎหมายนั้นๆ
ข้อ ๘ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ�นาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงนาม) ถาวร ลามศรีจันทร์
		
(นายถาวร ลามศรีจันทร์)
		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสารนิเทศ รักษาราชการแทน
				
อธิบดีกรมป่าไม้
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๗ ง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒)
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ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เกี่ยวกับการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติ ไว้เป็นทาง
ปฏิบัติ เพื่อใหผูได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอน ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.
๒๕๔๐ สามารถเขาไปในอุทยานแหงชาติ เพื่อเก็บรังนกอีแอนโดยชอบด้วยกฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาติ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ ใหเป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ว่าดวย
การอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนเขาไปในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน ซึ่ง
ตองเข้าไปในอุทยานแหงชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอน ยื่นคําขอตามแบบ อ.ช. ๙ ทายระเบียบนี้
ตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ กอนการเขาไปเก็บรังนกอีแอน ไมนอยกวา ๓๐ วัน พรอมหลัก
ฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
(๓) บัญชีจํานวนคนงานเทาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงาน พรอมดวยสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และภาพถายขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๓ ใบ
(๔) บัญชีจาํ นวนยานพาหนะ พรอมดวยสําเนาทะเบียนยานพาหนะตามบัญชี
(๕) จํานวนอาวุธปน และกระสุนปน พรอมดวยสําเนาทะเบียนหรือใบอนุญาต
ใหมีและใชวัตถุดังกลาว
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(๖) บัญชีรายละเอียดเครือ่ งมือ เครือ่ งใช และของใชอนั จําเปนแกการปฏิบตั งิ าน
เมื่ อ หั ว หน า อุ ท ยานแห ง ชาติ ที่ สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ท  อ งที่ ห รื อ สํ า นั ก
อุทยานแหงชาติ ไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานและเอกสารประกอบคําขอครบถวนแลว ให
จัดทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษทองที่หรือ
ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ แลวแตกรณี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๕ เมือ่ ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษทอ งทีห่ รือผูอ าํ นวยการสํานักอุทยาน
แห่งชาติ ไดรับรายงานตามขอ ๔ แลว ใหตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานจาก
หัวหนาอุทยานแหงชาติ
ขอ ๖ การอนุญาตใหเปนอํานาจของอธิบดี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
หรือผูที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มอบหมาย
การอนุญาตใหบุคคลที่ไมมีชื่ออยูในบัญชีแนบทายใบอนุญาตหรือการนําสิ่งของใดๆ
เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อการเก็บรังนกอีแอนเปนการชั่วคราว ครั้งหนึ่งไมเกิน ๗ วัน
ใหหัวหน้าอุทยานแหงชาติเปนผูพิจารณาอนุญาตไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย แลวรายงาน
ใหกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่อนุญาต
ขอ ๗ การอนุญาตใหใชใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๑๐ ทายระเบียบนี้ และใหกาํ หนด
อายุใบอนุญาตไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
สําหรับจํานวนคนงาน ยานพาหนะ สถานที่ เก็บรังนกอีแอน รวมทั้งรายละเอียด
เครื่องมือเครื่องใช และของใชอันจําเปนแกการเก็บรังนกอีแอน ใหจัดทําเปนบัญชีแนบทาย
ใบอนุญาตดวย
ขอ ๘ เงือ่ นไขทีแ่ นบทายใบอนุญาตใหใชตามแบบทีก่ าํ หนดไวทา ยระเบียบนี้ ในกรณี
ที่ผูอนุญาตเห็นสมควรจะกําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีกก็ได ทั้งนี้ ใหระบุ
ไวในเงื่อนไขที่แนบทายใบอนุญาตดวย
ขอ ๙ ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบในอุทยานแหงชาติมหี นาทีต่ รวจตราดูแลวา
ผูไ ดรบั อนุญาตตามระเบียบนี้ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติหรือ
ไม ตลอดจนใหแนะนํา หามปราม ตามควรแกกรณี และผูไ ดรบั อนุญาตตองปฏิบตั ติ าม
ขอ ๑๐ เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต
รายสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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ขอ ๑๑ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รักษาการตามระเบียบ
นี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
				
(ลงนาม) ดํารงค พิเดช
				
(นายดํารงค พิเดช)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๒๔๙/๒๕๕๔
เรื่อง มอบอำ�นาจการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
..............................................
อาศัยอำ�นาจความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกคำ�สั่งไว้ดังนี้
๑. มอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒-๖ ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บ
รังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในท้องที่
รับผิดชอบ
๒. ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
				
				
				
			

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม) สุนันต์ อรุณนพรัตน์
(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการ
การถ่ายทำ�ภาพยนตร์
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ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ
วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
..............................................
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจยั แหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหนกั วิจยั
ชาวต่างประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ (๑๒) และ (๑๓) ประกอบกับมาตรา
๑๓ แหงพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ จึงวางระเบียบขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัย
ชาวต่างประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบฉบับนีใ้ หมผี ลบังคับใชตง้ั แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสภาวิจยั แหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหนกั วิจยั ชาวตางประเทศ
เขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕
ขอ ๔ การอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทยตาม
ระเบียบนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยรวมกันโดย
ใกลชิดยิ่งขึ้น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
(๒) เพือ่ เปนการสงเสริมการวิจยั ในประเทศไทยใหกวางขวาง เกิดผลงานทีป่ ระเทศไทย
จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศใหกาวหนายิ่งขึ้น
(๓) เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๔) เพื่อกํากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนที่ประเทศไทยควรจะ
ไดรับ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การวิจัย” หมายถึง การศึกษาคนควา สํารวจ ขุดคน วิเคราะห หรือทดลอง ไมเพียง
แตเพื่อใหไดขอเท็จจริงและความรูใหม เพื่อนําไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือเพื่อหาแนวทางใน
การปฏิบตั เิ ทานัน้ แตเพือ่ ใหไดมาซึง่ ความรูท ล่ี มุ ลึกหรือเทคโนโลยีทก่ี า วหนาในสิง่ ทีว่ จิ ยั นัน้ ดวย
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
“นักวิจัยไทย” หมายถึง นักวิจัยสัญชาติไทยที่รวมทําการวิจัยกับนักวิจัยชาวตาง
ประเทศ อาจารยมหาวิทยาลัยที่ใหคําปรึกษา นักวิชาการ และหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานใหรวมทําการวิจัยหรือใหความรวมมือแกนักวิจัย
ชาวตางประเทศ
“นักวิจัยชาวตางประเทศ” หมายถึง นักวิจัยที่ไมมีสัญชาติไทย ซึ่งมีภูมิลําเนาถาวร
อยูใ่ นตางประเทศหรือในประเทศไทย และประสงคจะทําการวิจยั ในประเทศไทยเปนรายบุคคล
หรือเปนคณะ
ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมอี าํ นาจออกประกาศและข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ วาดวยวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวของโดยไมขัดหรือแยงตอระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
วิธกี ารปฏิบตั ซิ ง่ึ มิไดกาํ หนดไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แหงชาติมอี าํ นาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
______________________
ขอ ๗ การวิจัยตามที่กําหนดในระเบียบนี้ตองประกอบดวยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือหลายลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการวิจัยเพื่อประโยชนรวมกันของทุกฝาย มิใชเพื่อประโยชนของฝายผูทํา
การวิจัยเทานั้น
(๒) เปนการวิจยั ตามหลักสูตรของการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือหลังปริญญาเอกของนักศึกษาชาวตางประเทศ
(๓) เปนการวิจยั ตามโครงการความรวมมือหรือความชวยเหลือระหวางรัฐบาล หรือ
สถาบันตางประเทศกับรัฐบาลหรือสถาบันในประเทศไทย
ขอ ๘ นักวิจัยชาวตางประเทศแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
ประเภทที่หนึ่ง คือ นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทยภาย
ใตโครงการความชวยเหลือหรือโครงการความรวมมือกับรัฐบาลไทย
ประเภทที่สอง คือ นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทยตาม
โครงการความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ โดยมี
หนังสือรับรองพรอมทั้งมีบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกันจากหนวยงานนั้น
ในกรณีที่มีนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําวิจัยในประเทศไทย ภายใตโครงการวิจัย
ของหนวยงานของรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทย จะตองมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นดวย
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ประเภทที่สาม คือ นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทยตาม
หลักสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ๑
ประเภทที่สี่ คือ นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทย และ
มีคุณสมบัติแตกตางจากที่กําหนดไวในประเภทที่หนึ่ง สอง และสาม
ขอ ๙ การวิจัยของนักวิจัยชาวตางประเทศจะตองมีนักวิจัยไทยรวมทําการวิจัยหรือ
เปนที่ปรึกษา แตนักวิจัยชาวตางประเทศอาจจะขอทําการวิจัยฝายเดียวก็ได ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของสํานักงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ ในกรณีทม่ี คี า ใชจา ยเกีย่ วกับการวิจยั ในประเทศไทย นักวิจยั ชาวตางประเทศ
จะต้องรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวดังนี้
นักวิจัยชาวตางประเทศประเภทที่หนึ่ง จะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
นักวิจยั ชาวตางประเทศประเภททีส่ อง จะตองรับผิดชอบคาใชจา ยบางสวนหรือทัง้ หมด
ตามที่กําหนดในขอตกลงความรวมมือ
นักวิจัยชาวตางประเทศประเภทที่สามและสี่ จะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดรวม
ตลอดทั้งคาตอบแทนสําหรับนักวิจัยไทย คาใชบริการหองทดลองของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และค่าใช้จ่ายในการจางผูชวยในการวิจัย (ถามี) เวนแตในกรณีที่มีหนวยงานไทยรับผิดชอบ
คาใชจายแทน
ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแหงชาติเปนผูกําหนดคาประกันการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ขอ ๑๒ นักวิจยั ชาวตางประเทศรายใดทีไ่ มปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือไมปฏิบตั ติ าม
วัตถุประสงค ตลอดจนแผนการวิจยั ตามทีร่ ะบุไวในโครงการ สํานักงานสงวนไวซง่ึ สิทธิที่จะ
ระงับการอนุญาตใหทําการวิจัยในประเทศไทยตอไป
ในกรณี ที่ นั ก วิ จั ย ชาวต า งประเทศมี พ ฤติ ก ารณ ที่ อ าจจะเป น ภั ย ต อ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม หรือความมั่นคงของประเทศไทย สํานักงานสงวนไวซึ่งสิทธิ
ที่จะระงับการอนุญาตใหทําการวิจัยในประเทศไทยตอไป

๑

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไทย ที่เปดรับนักศึกษาตางชาติมาศึกษา
และตองทําวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตองสงรายชื่อนักศึกษาและโครงรางวิทยานิพนธให
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติรับทราบ พรอมทั้งตองดูแลการวิจัยของนักศึกษาตางชาติไมให
เกิดผลกระทบดานลบและเกิดความเสียหายตอประเทศไทย ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญาดวย
172

หมวด ๒
การขออนุญาตเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย
.......................................
ขอ ๑๓ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศติดตอขอระเบียบวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัย
ชาวต า งประเทศเข า มาทํ า การวิ จั ยในประเทศไทยและแบบคํ า ขออนุ ญ าตทํ า การวิ จั ย
(NRCT-๐๑) จากสํานักงาน
ขอ ๑๔ ในสวนของนักวิจัยชาวตางประเทศประเภทที่หนึ่ง ใหหนวยงานไทยที่เปน
เจาของโครงการรวม แจงขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยชาวตางประเทศตามแบบ นต/๑ ใหสํานักงาน
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มทําการวิจัย
ใหนักวิจัยชาวตางประเทศประเภทที่ สอง สาม และสี่ สงเอกสารดังตอไปนี้ ตอ
สํานักงานเพื่อขออนุญาตลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน กอนวันที่จะเริ่มทําการวิจัย
(๑) คําขออนุญาตทําการวิจัย
(๒) หนังสือรับรอง
ขอ ๑๕ ในกรณีที่นักวิจัยชาวตางประเทศอยูในประเทศไทยขณะที่ยื่นคําขออนุญาต
ทําการวิจัย จะตองไมเริ่มทําการวิจัยจนกวาจะไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน
ขอ ๑๖ เมือ่ สํานักงานอนุญาตใหนกั วิจยั ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจยั ในประเทศ
ไทยไดแลว ใหนําหนังสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูชั่วคราว
(Non-immigrant) เพื่อเขาประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย
ขอ ๑๗ ในกรณีทน่ี กั วิจยั ชาวตางประเทศอยูใ นประเทศไทยขณะทีไ่ ดรบั หนังสืออนุญาต
ใหไปรายงานตัวดวยตนเองตอสํานักงานหรือผานทางอินเตอรเนตภายใน ๗ วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงอนุญาต เพื่อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-๐๒) และรับบัตรประจําตัว
นักวิจยั ชาวตางประเทศ และหนังสือรายงานตัวของสํานักงานถึงนักวิจยั ไทยและ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานกําหนด
หมวด ๓
การรายงานตัวและการชําระคาประกันการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
______________________
ขอ ๑๘ ใหนกั วิจยั ชาวตางประเทศรายงานตัวดวยตนเองตอสํานักงานหรือผานทาง
อินเตอรเนตภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่เดินทางเขามาในประเทศไทยหรือวันที่ไดรับหนังสือ
แจงอนุญาต เพื่อดําเนินการลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-๐๒) รับบัตรประจําตัวนักวิจัย
ชาวตางประเทศและรับหนังสือรายงานตัวของสํานักงานถึงนักวิจัยไทย และหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ขอ ๑๙ นักวิจยั ชาวตางประเทศประเภททีส่ ามและสี่ จะตองชําระคาประกันการสง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๑ โครงการ
สํานักงานจะคืนคาประกันการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแกนักวิจัยชาวตาง
ประเทศ เมื่อไดรับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว
ขอ ๒๐ ใหนกั วิจยั ชาวตางประเทศรายงานตัวตอนักวิจยั ไทยหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กอนที่จะเริ่มดําเนินการวิจัย
หมวด ๔
การวิจัยในประเทศไทย
______________________
ขอ ๒๑ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ไดเสนอไว และ
ปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงานและระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่นักวิจัยชาวตางประเทศมีความจําเปนตองเปลี่ยนแผนการวิจัย
ใหแจงสํานักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๒๓ ในระหวางการวิจัย ใหนักวิจัยชาวตางประเทศสงรายงานความกาวหนา
(เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๓ ใหสํานักงานและนักวิจัยไทย ตาม
ระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
หมวด ๕
การขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
______________________
ขอ ๒๔ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศยื่นคําขออนุญาตขยายเวลาการวิจัยตอสํานักงาน
(ตามแบบ NRCT-๐๔) ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน กอนจะสิ้นสุดเวลาที่ไดรับ
อนุญาตใหทําการวิจัยในประเทศไทย
การพิจารณาอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศขยายเวลาทําการวิจัย ใหอยูในดุลย
พินิจของสํานักงานรวมกับหนวยงานไทยที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๕ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผานมา (เปน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) และแผนการวิจัยในชวงที่ขอขยายเวลาตอสํานักงานตามแบบ
NRCT-๐๔ เพื่อประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
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หมวด ๖
การยุติการวิจัยในประเทศไทย
.......................................
ขอ ๒๖ เมื่อยุติการวิจัยในประเทศไทย ใหนักวิจัยชาวตางประเทศสงรายงานสรุป
ผลการดําเนินงาน (เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๕ ตอสํานักงาน
และนักวิจัยไทยภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย
ขอ ๒๗ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศมอบตัวอยางที่ศึกษาหรือเก็บมาไดในระหวาง
การวิจัย พรอมกับรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหกับสํานักงานและหรือหนวยงานที่สํานัก
งานเห็นชอบ
ขอ ๒๘ ในกรณีที่นักวิจัยชาวตางประเทศมีความจําเปนตองนําตัวอยางการวิจัยไป
ศึกษาทดลองในตางประเทศ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนนําตัวอยางการวิจัยออกจากประเทศไทย
ขอ ๒๙ ใหนักวิจัยชาวตางประเทศสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (เปนภาษา
อังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๖ จํานวน ๑ ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD) ใหสํานักงานภายในระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย
ในกรณีที่จําเปน นักวิจัยชาวตางประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการสงรายงาน
ดังกลาวได ทั้งนี้ รวมแลวไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย
ขอ ๓๐ นักวิจยั ชาวตางประเทศทีเ่ คยไดรบั อนุญาตใหเขามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ต้องสงรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณของโครงการครัง้ หลังสุด กอนขออนุญาตทําการวิจยั ครัง้ ใหม
สํานักงานอาจอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยในประเทศไทย มากกวา
หนึ่งโครงการในคราวเดียวกัน หากเห็นสมควร
ขอ ๓๑ ใหนกั วิจยั ชาวตางประเทศสงสิง่ ตีพมิ พพรอม CD ทีเ่ กีย่ วของกับการเผยแพร่
ผลการวิจัยของโครงการที่ไดรับอนุญาตใหสํานักงานอยางละ ๑ ชุด หลังตีพิมพภายใน ๓
เดือน
ขอ ๓๒ การไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนดในระเบียบนี้ หรือผูว จิ ยั ไมปฏิบตั ิ ตามโครงการที่
ไดรบั อนุญาต หรือไมสง รายงานการวิจยั หรือเอกสารอืน่ ๆ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด สํานักงาน
อาจมีคําสั่งใหยุติการวิจัย
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สํานักงานอาจระงับการทําวิจัยในประเทศไทยหรืออาจพิจารณาระงับการอยู ใน
ประเทศไทยของนักวิจัยชาวตางประเทศโดยการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
				
(ลงชื่อ) ธีระ สูตะบุตร
				
(นายธีระ สูตะบุตร)
			
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐)

176

REGULATIONS ON THE PERMISSION FOR FOREIGN
RESEARCHERS TO CONDUCT RESEARCH IN THAILAND
B.E. 2550
..............................................
To improve the efficacy of the Regulation on the Permission for
Foreign Researchers to Conduct Research in Thailand B.E. 2525, the
Executive Board of the National Research Council of Thailand issues the
following regulations as authorized in Sections 6, 11 (12) and (13) as well
as in Section 13 of the National Research Council Act B.E. 2502, amended
by the National Research Council Act B.E. 2507, and the Announcement
of the Revolution Party Vol. 315 dated December 13, B.E. 2515 :
Article 1 These regulations shall be called “Regulations on the
Permission for Foreign Researchers to Conduct Research in Thailand B.E
2550.”
Article 2 These Regulations become effective on the next date
announced in the Royal Gazette.
Article 3 The Regulation on the Permission for Foreign Researchers
to Conduct Research in Thailand B.E. 2525 is repealed.
Article 4 These regulations on the permission for foreign
researchers to conduct research in Thailand have been formulated to
achieve the following objectives:
(1) Enhancing cooperation and collaboration between Thai and
foreign researchers, and providing opportunities for the exchange of
knowledge, technical expertise, and experience
(2) Promoting research activities in Thailand so that the results
can be used to further the country’s development
(3) Stabilizing the social and economic security of Thailand
(4) Controlling and regulating the country’s natural resources to
ensure that Thailand receives their benefits.
Article 5 In these regulations:
“Research” means scholarly or scientific investigation, exploration,
excavation, analysis, or experimentation. The goal of this enterprise is to
not only to search for new principles and knowledge in order to formulate
theories or to establish guidelines for implementation, but also to gain
in-depth knowledge or develop modern technology in the subject being
researched.
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“Office” means the National Research Council of Thailand (NRCT).
“Thai researcher” means a researcher who is a Thai citizen and
conducts research in cooperation with foreign researchers; a thai university
faculty member who serves as a co-advisor, an academic, and/or an
official of a participating organization who is assigned to jointly conduct
research or collaborate with foreign researchers.
“Foreign researcher” means a researcher who is not a Thai citizen,
who resides in Thailand or elsewhere, and conducts research in Thailand
as an individual or with a group.
Article 6 The Secretary-General of the Office is charged with
administering these Regulations and has the authority to issue announcements or alter procedures related to conformity with these Regulations.
In the event of any ambiguity in these Regulations or other problems
regarding procedures not specified in these Regulations, the decision of
the Executive Board of the Office will be final.
Chapter 1
General Provisions
Article 7 Research should possess one or more of the following
characteristics:
(1) Useful to each party or participant; not for the benefit of one
researcher only
(2) Fulfills graduation requirements for the degree program of a
foreign researcher
(3) Constitutes a cooperative or assistance program between a
foreign government or institute and a Thai institute of governmental branch.
Article 8 Foreign researchers will be classified into one of the
following four categories:
Category one - foreign researchers who conduct research in
Thailand under an aid program or a cooperative program with the Thai
government.
Category two - foreign researchers who conduct research in
Thailand under a cooperative agreement between a division of the Thai
government and a foreign organization. Letters of verification including a
Memorandum of Understanding (MOU) signed by each organization are
required.
If a foreign researcher conducts research with a Thai governmental organization or governmental academic institute, a letter of
recommendation from the organization is needed.
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Category three - foreign researchers who conduct research
in Thailand to fulfill graduation requirements for a degree program at a
foreign university
Category four - foreign researchers whose qualifications differ
from those specified in the above three categories.
Article 9 Research involving a foreigner must be conducted jointly
with a Thai researcher or consultant. However, a foreign researcher can
apply to conduct research as an individual. Authorization for research
by a foreigner acting as an individual depends upon the decision of the
office and related organizations.
Article 10 Depending on their researcher category, foreign
re- searchers must take responsibility for expenses incurred in Thailand in
accordance with the following stipulations:
Foreign researchers in category one will be responsible for all
expenses.
Foreign researchers in category two will be responsible either for
some or all expenses as specified in the MOU.
Foreign researchers in categories three and four will be responsible
for all expenses, including remuneration for Thai researchers, laboratory
fees, and the wages of research assistants (if any) unless a Thai organization agrees to take responsibility for such expenses.
Article 11 The Secretary-General is authorized to require a monetary
deposit that will be returned upon submission of the complete and final
research report.
Article 12 If a foreign researcher violates these regulations or strays
from the stated research objectives or proposed research plan, the Office
reserves its right to terminate the researcher’s research permit in Thailand.
If a foreign researcher’s conduct is deemed to be detrimental to
natural resources, the environment, society, or the security of Thailand,
the Office reserves its right to terminate the researcher’s research permit
in Thailand.
Chapter 2
Applying for Permission to Conduct Research in Thailand
Article 13 Foreign researchers must review this document,
Regulations on the Permission for Foreign Researchers to Conduct
Research in Thailand B.E.2550 and request an Application Form for
Permission to Conduct Research (NRCT-01) from the Office.
179
179

Article 14 Thai organizations conducting their own projects with
foreign researchers in category one are required to provide the Office
with information concerning the foreign researcher using the Form “นต/1”
within 15 days of the project’s commencement.
Foreign researcher under categories two, three and four should
submit the following documents to the Office at least 90 days prior to their
anticipated starting date:
(1) Application for Permission to Conduct Research
(2) Letters of recommendation.
Article 15 If the foreign researcher is in Thailand when submitting the application, he or she should not start research until receiving
the permit from the Office.
Article 16 Upon receiving authorization to conduct research in
Thailand, foreign researchers should bring the permission letter from the
Office to a Royal Thai Embassy or Consulate to apply for a non-immigrant
visa.
Article 17 If a foreign researcher receives the permission letter
while he or she is in Thailand, he or she should report to the Office in
person or via email within seven days from the date the permission
letter was received to complete Form NRCT-02 and receive an identification
card and reporting letter(s) addressed to collaborating Thai researchers
or other specified organizations.
Chapter 3
Reporting and Paying the Deposit for the Complete Report
Article 18 Foreign researchers must report to the Office in person
or via email within seven days after their arrival in Thailand or after the
date they receive their permission letter to register (Form NRCT-02),
receive an identification card, and receive reporting letter(s) addressed to
the collaborating Thai researchers or organization(s).
Article 19 Foreign researchers in categories three and four must
pay a deposit guaranteeing submission of the complete research report
of 10,000 baht per project. The deposit will be returned to the foreign
researcher upon receipt of the complete report by the Office.
Article 20 Foreign researchers need to meet with their Thai
collaborators prior to conducting research.
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Chapter 4
Conducting Research in Thailand
Article 21 Foreign researchers must not conduct research other
than that described in their research plan and must comply with all
pertinent regulations of the Office and of other Thai organizations that have
jurisdiction over the research activities or localities of the researcher(s).
Article 22 Should it become necessary to change the research
plan, the foreign researcher must inform the Office at least 60 days before
the project’s scheduled completion date in accordance with the Office’s
specifications.
Article 23 While conducting research, the foreign researcher
must submit a progress report in English or Thai to the Office and to
collaborating Thai researchers in agreement with Form NRCT-03 following
the time schedule specified by the Office.
Chapter 5
Applying for a Research Permit Extension
Article 24 Foreign researchers who wish to extend the duration of
their project must submit the Application Form for Research Extension
Permission (NRCT-04) to the Office at least 60 days prior to the expiration
date of their permit.
The decision to approve the application for extension will be
decided by the Office together with the researcher’s collaborating Thai
organization(s).
Article 25 A summary report in English or Thai and a research plan
must be submitted to the Office as a supplement to Form NRCT-04 when
applying for a research permit extension.
Chapter 6
Completing Research in Thailand
Article 26 After completing their research in Thailand, foreign
researchers must submit a summary of their research activities in English
or Thai on Form NRCT-05 to the Office and to their Thai collaborators
within one month from the day that their research in Thailand terminates.
Article 27 Foreign researchers must submit all research samples
collected during the course of their research together with the summary
of their research activities to the Office and/or to a Thai organization(s)
approved by the Office.
181
181

Article 28 If a foreign researcher needs to take research samples
abroad for further analysis, he or she must receive permission from the
Office or from the collaborating Thai organization(s) involved.
Article 29 Foreign researchers must submit a CD with a copy of
their complete report in English or Thai following the guidelines in Form
NRCT-06 to the Office within one year from the termination date of their
research activities in Thailand.
If a foreign researcher has requested an extension of their research
permit, the deadline for submitting the complete report may not exceed
two years after the completion of the research conducted in Thailand.
Article 30 A foreign researcher who has previously received a
permit to conduct research in Thailand must submit the complete report
from their latest project to the Office before applying for a new research
permit.
The Office may allow a foreign researcher to conduct research on
more than one concurrent project in Thailand if appropriate.
Article 31 Foreign researchers must submit all published research
articles related to their research in Thailand as a hard copy and on CD
within three months of publication in the spirit of disseminating research
results in their country of origin.
Article 32 Violating the provisions specified in this Regulation,
conducting research other than that specified in the approved research
project, or failure to submit research reports or other documents in a
timely manner are sufficient grounds for the Office to revoke a researcher’s
permit.
The Office may cancel a foreign researcher’s permit or non-immigrant
visa by coordinating with the relevant Thai organization(s).
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Issued on June 29, 2007
(Signed) Thira Sutabutra
(Mr. Thira Sutabutra)
Chairman, Executive Board

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการเขาไปถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาไปถายทําภาพยนตร ใน
อุทยานแหงชาติใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ แหงพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื วา
ดวยการเขาไปถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
“ภาพยนตร” หมายความรวมถึง การบันทึกภาพ ภาพนิ่ง ภาพถาย วีดิทัศน
หรือภาพที่เกิดจากการบันทึกดวยเครื่องมือในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาพยนตรเรื่อง
ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตรโฆษณา มิวสิควิดโี อ และรายการโทรทัศน แตไมรวมถึงภาพยนตร
ทีเ่ ปนการถายทําของนักทองเทีย่ วเพือ่ ใชดเู ปนการสวนตัวหรือภายในครอบครัว
ขอ ๕ บุคคลใดประสงคจะขออนุญาตถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ ใหยน่ื
คําขออนุญาตตอผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษทอ งที่ หรือผูอ าํ นวยการสํานักอุทยาน
แหงชาติ แลวแตกรณีตามแบบคําขออนุญาตทายระเบียบนี้ พรอมดวยเรือ่ งยอทีเ่ ปนภาษาไทย
บทภาพยนตร หรือเคาโครงเรื่องเฉพาะสวนที่ประสงคจะขอถายทําในอุทยานแหงชาติ โดย
ยื่นคําขออนุญาตกอนวันถายทําไมนอยกวา ๕ วันทําการ
ขอ ๖ ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับการถายทําภาพยนตรในอุทยาน
แห่งชาติ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สําหรับ
ภาพยนตรไทย และไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
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ขอ ๗ กรณีเปนภาพยนตรตา งประเทศ ตองมีหนังสืออนุญาตใหถา ยทําภาพยนตรใน
ประเทศไทยจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา
อนุญาต ซึ่งระบุผูที่ไดมอบหมายใหกํากับดูแลการถายทํา
ขอ ๘ บทภาพยนตร เรื่องยอ หรือเคาโครงเรื่อง จะตองไมมีเนื้อหาในลักษณะที่
ขัดต่อความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๙ การอนุญาตใหเปนอํานาจของอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐ กอนเริ่มการถายทําภาพยนตร ผูรับอนุญาตหรือคณะผูถายทําภาพยนตร
ต้องแจ้งใหหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ วันทําการ
ขอ ๑๑ ผูร บั อนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผูร บั อนุญาต ตองไมกระทําการใดๆ
ทีจ่ ะเกิดผลกระทบตอสภาพธรรมชาติหรือทําใหเกิดความเสียหายแกสภาพธรรมชาติ หรือทํา
การใดๆ อันเปนการรบกวนหรือเดือดรอนรําคาญแกคนหรือสัตวปา
ขอ ๑๒ ผูร บั อนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผูร บั อนุญาต ตองไมกระทําการใดๆ
อันเป็นการฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีการฝาฝนตามขอ ๑๑ และหรือขอ ๑๒ หรือคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ชอบดวยกฎหมาย หัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ มีอํานาจสั่งหามมิใหผูนั้นกระทํา
การดังกลาวตอไปได
ขอ ๑๔ ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายกับทรัพยสนิ ของทางราชการ อันเนือ่ งมาจากการ
ใชสถานที่ถายทําภาพยนตร ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ
สําหรับการถายทําภาพยนตรที่ตองจัดทําฉากประกอบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช อาจเรียกเงินคาค้ำ�ประกันความเสียหายตามอัตราที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๕ ในการถายทําภาพยนตร หากผูร บั อนุญาตมีความจําเปนตองเปลีย่ นสถานที่
หรือเลือ่ นการถายทํา หรือเพิม่ จํานวนวันถายทํา หรือจําเปนตองแกไขบทภาพยนตรที่ไดรับ
อนุญาตแลว ใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ แตทั้งนี้การ
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขจะตองมิใชสาระสําคัญ โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาอุทยาน
แหงชาตินั้นๆ เปนผูพิจารณา
ขอ ๑๖ ในกรณีทส่ี ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ คุ คล ประสงค
จะถ่ายทําภาพยนตรเพื่อการศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อเปนการสงเสริมประชา
สัมพันธ์กิจการอุทยานแหงชาติ หรืออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือใหความรูแ ก
ประชาชน ซึ่งภาพยนตรดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปเผยแพรหรือหาประโยชนทาง
ธุรกิจการคา ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียม
ทั้งนี้ จะตองทำ�เป็นหนังสือยื่นตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย พรอมดวยเอกสารตามขอ
๕ ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
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ขอ ๑๗ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
			
(ลงนาม) เกษมสันต จิณณวาโส
				
(นายเกษมสันต จิณณวาโส)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและเงินคาค้ำ�ประกันความเสียหาย
สําหรับการถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ
..............................................
อาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการเขา
ไปถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๖ และขอ ๑๔ อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและเงินคาค้ำ�ประกันความ
เสียหาย สําหรับการถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติไวดังตอไปนี้
๑. การถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ จํานวน ๒๕ แหง ประกอบดวย
๑) อุทยานแหงชาติเขาใหญ
๒) อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
๓) อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
๔) อุทยานแหงชาติน้ำ�หนาว
๕) อุทยานแหงชาติภูกระดึง
๖) อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
๗) อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
๘) อุทยานแหงชาติหวยน้ำ�ดัง
๙) อุทยานแหงชาติเอราวัณ
๑๐) อุทยานแหงชาติไทรโยค
๑๑) อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
๑๒) อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร
๑๓) อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด
๑๔) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
๑๕) อุทยานแหงชาติน้ำ�ตกพลิ้ว
๑๖) อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด
๑๗) อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง
๑๘) อุทยานแหงชาติตะรุเตา
๑๙) อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี
๒๐) อุทยานแหงชาติอาวพังงา
๒๑) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
๒๒) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน
๒๓) อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
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๒๔) อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี
๒๕) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามประเภทของการถายทํา ดังนี้
๑.๑ ภาพยนตรไทยหรือละครไทย ๒,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๒ ภาพยนตร สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน มิวสิควิดโี อ ภาพนิง่ หรือสือ่
ประเภทอื่นของไทย ๒,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๓ ภาพยนตรตางประเทศหรือละครตางประเทศ ๕,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๔ ภาพยนตร สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน มิวสิควิดีโอ ภาพนิ่ง หรือ
สื่อประเภทอื่นของตางประเทศ ๔,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒. การถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติอื่นนอกจากอุทยานแหงชาติ จํานวน
๒๕ แหง ตามขอ ๑ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามประเภทของการถายทํา ดังนี้
๒.๑ ภาพยนตรไทยหรือละครไทย ๑,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๒ ภาพยนตร สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน มิวสิควิดโี อ ภาพนิง่ หรือสือ่
ประเภทอื่นของไทย ๑,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๓ ภาพยนตรตางประเทศหรือละครตางประเทศ ๓,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๔ ภาพยนตร สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน มิวสิควิดโี อ ภาพนิง่ หรือสือ่
ประเภทอื่นของตางประเทศ ๓,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๓. เงินคาค้ำ�ประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชสถานที่ถายทําภาพยนตร
ทุกประเภท ที่ตองจัดทําฉากประกอบ
๓.๑ ภาพยนตรไทย เรื่องละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ภาพยนตรตางประเทศ เรื่องละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูร บั อนุญาตตองวางเงินคาค้�ำ ประกันความเสียหายเปนหนังสือค้�ำ ประกันของธนาคารพาณิชย
ซึ่งมีมูลคาไมต่ำ�กวาเงินประกันความเสียหายที่กําหนดไวตอผูอนุญาต โดยยื่นพรอมเรื่องราว
คําขออนุญาตถายทํา และจะคืนหนังสือค้ำ�ประกันของธนาคารพาณิชยให้ผูรับอนุญาตภายใน
๓ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตไดถ่ายทําแลวเสร็จ และผูอนุญาตไดตรวจสอบแลว
ไมพบความเสียหายใดๆ กับอุทยานแหงชาติ หรือทรัพยสินของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
			
(ลงนาม) เกษมสันต์ จิณณวาโส
				
(นายเกษมสันต จิณณวาโส)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
______________________
โดยที่ ก ารถ่ า ยทำ � ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศที่ ผู้ ถ่ า ยทำ � ขออนุ ญ าตเข้ า มาถ่ า ยทำ �ใน
ประเทศไทยเพื่อนำ�ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ศีลธรรม สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ
ฉะนั้น เพื่อให้การถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผู้ถ่ายทำ�ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำ�
ในประเทศไทยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับศีลธรรม และวัฒนธรรม
อันดีงามของประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาศัยอำ�นาจ
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๘ (๗) จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ว่าด้วย
การขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๓๙
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ภาพยนตร์หรือภาพนิ่งต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำ�ใน
ประเทศไทยโดยมี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะนำ � ภาพยนตร์ ห รื อ ภาพนิ่ ง ดั ง กล่ า วออกนอกราช
อาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าการถ่ายทำ�ภาพยนตร์หรือภาพนิ่งดังกล่าว จะดำ�เนินการโดยผู้ถ่ายทำ�
ชาวต่างประเทศหรือชาวไทย
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภาพยนตร์” หมายความรวมถึงวีดที ศั น์ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะเป็นภาพยนตร์เรือ่ ง ภาพยนตร์
สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำ�ของนักท่องเที่ยว เพื่อ
ใช้ดูเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว
“ภาพนิ่ง” หมายความว่า ภาพถ่ายที่ถ่ายทำ�ขึ้นเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “อพภ.” ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
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“เลขานุการ กสภ.” หมายความว่า กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
“ผูแ้ ทน กสภ.” หมายความว่า ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Film Board Representative” ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ไป ดูแล
อำ�นวยความสะดวก ประสานงาน ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ติดตาม และตรวจสอบการถ่ายทำ�
“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งสามารถดำ�เนินการและประสานงานแทนคณะถ่ายทำ�ต่างประเทศได้
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะถ่ายทำ�ภาพนิ่ง ให้แจ้งให้เลขานุการ กสภ. ทราบก่อนการ
ถ่ายทำ� และให้เลขานุการ กสภ. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายทำ�
ข้อ ๗ ผูใ้ ดประสงค์จะขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ให้ยน่ื คำ�ขออนุญาตพร้อมด้วยบท
ภาพยนตร์และเรือ่ งย่อของภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งทีจ่ ะถ่ายทำ�ต่อเลขานุการ กสภ. ณ กรมประชา
สัมพันธ์โดยให้ยื่นคำ�ขอก่อนวันถ่ายทำ�ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่แต่งขึ้น (Feature Film) ทั้งที่เป็นภาพยนตร์
สำ�หรับฉายในโรงภาพยนตร์และโทรทัศน์ หรือ สารคดีกึ่งละคร ให้ยื่นคำ�ขอก่อนวันถ่ายทำ�
อย่างน้อยสิบสี่วันทำ�การ
(๒) ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้ยื่นคำ�ขอก่อนวันถ่ายทำ�อย่างน้อยห้าวันทำ�การ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ขออยู่ต่างประเทศให้ยื่นผ่านหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยประจำ�ประเทศนั้น หรือ
(๒) สำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศนั้น หรือ
(๓) สำ�นักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
การยืน่ คำ�ขออนุญาตตามข้อนี้ ผูข้ ออนุญาตต้องจัดหาผูป้ ระสานงาน เว้นแต่เลขานุการ
กสภ. จะพิจารณายกเว้นเป็นรายๆ
ผูป้ ระสานงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูข้ ออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ มีหน้าทีด่ �ำ เนินการ
และประสานงานแทนผู้ขออนุญาต หรือผู้รับอนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์
(๒) ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงาน หรือสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายทำ�ภาพยนตร์
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(๓) แสดงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้ถ่ายทำ� และการถ่ายทำ�
รวมทัง้ ประสานงานระหว่างผูค้ วบคุมการถ่ายทำ� กับผูร้ บั อนุญาตและผูถ้ า่ ยทำ�ภาพยนตร์ เพือ่
ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) จัดส่งสำ�เนาภาพยนตร์ให้กบั เลขานุการ กสภ. ถ้าเลขานุการ กสภ. พิจารณา
แล้วเห็นควร หรือร้องขอ เมื่อการถ่ายทำ�เสร็จสิ้นแล้ว
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสานงานรายใดไม่ปฏิบตั ติ ามความในวรรคหนึง่ ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานในประเทศไทย และแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทราบ
ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขานุการ กสภ. พิจารณาเห็นว่า คำ�ขอที่ยื่นไว้ตาม ข้อ ๗ มีข้อ
เท็จจริง หรือรายละเอียดไม่เพียงพอแก่การพิจารณา ให้แจ้งผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อขอให้ชี้แจงราย
ละเอียด หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
หากบทภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่อง หรือการถ่ายทำ�นั้นๆ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นใด
เลขานุการ กสภ. อาจขอความเห็นจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๙ การพิจารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ให้จ�ำ แนกการพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้เลขานุการ กสภ. พิจารณาคำ�ขออนุญาตการถ่ายทำ�ภาพยนตร์โฆษณา
และภาพยนตร์สารคดีแล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบ
(๒) หากเลขานุการ กสภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนั้นๆ
มีเนือ้ หาในลักษณะบ่อนทำ�ลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ ให้นำ�เสนอคณะ
อนุกรรมการพิจารณา
(๓) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรือ่ งยาว หรือ
ละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ชดุ จบในตอน และพิจารณาเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ตามข้อ ๙ (๒)
ข้อ ๑๐ เมือ่ เลขานุการ กสภ. ได้พจิ ารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�แล้วตาม ข้อ ๙ (๑)
ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำ�ขออนุญาตทราบภายในห้าวันทำ�การนับจากวันที่ให้คำ�
วินิจฉัย
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ตามข้อ ๙ (๒) และ ๙ (๓)
แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำ�ขออนุญาตทราบภายในห้าวันทำ�การนับจากวันที่มีมติ
ข้อ ๑๑ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
คำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือ เลขานุการ กสภ. ในกรณี
ประธานคณะอนุกรรมการไม่อาจปฏิบตั งิ านได้ พิจารณาคำ�ขออนุญาตการขอถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ได้ แล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการอนุญาตถ่ายทำ� ให้เลขนุการ กสภ. หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้แทน กสภ. เพื่อทำ�
หน้าที่ดูแลการถ่ายทำ� และแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้รับอนุญาตทราบ
ข้อ ๑๓ ในการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาต และผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต้องดำ�เนิน
การถ่ายทำ�ในลักษณะที่ไม่เป็นการบ่อนทำ�ลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
ของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๑๔ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาต และผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต้องดำ�เนิน
การถ่ายทำ�ให้ตรงกับบทภาพยนตร์และเค้าโครงของเรื่อง ตลอดจนรายละเอียด ที่ให้ไว้ใน
ขณะขออนุญาต ในการนี้ผู้รับอนุญาตและผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต้องพิจารณาและคำ�นึงถึงฉาก
ที่ถ่ายทำ� บทสนทนา สถานที่ถ่ายทำ� ผู้แสดงนำ� ผู้แสดงประกอบ และการแต่งฉาก เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ในขณะถ่ายทำ�
ในขณะถ่ายทำ�ภาพยนตร์ หากผู้รับอนุญาตหรือผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์มีความจำ�เป็น
ต้องเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำ� หรือจำ�เป็นต้องแก้ไขบทภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตไว้ให้กระทำ�ได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้แทน กสภ. แต่การขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้น จะต้องมิใช่ใน
สาระสำ�คัญ
ข้อ ๑๕ ก่อนเริม่ การถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ผูร้ บั อนุญาตและผูถ้ า่ ยทำ�ภาพยนตร์ตอ้ งแจ้ง
ข้อกำ�หนดเวลาการถ่ายทำ� ตลอดจนสถานทีถ่ า่ ยทำ�ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กสภ. ตาม ข้อ ๑๒ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันทำ�การ
ข้อ ๑๖ ในการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาต และผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต้องให้ผู้
แทน กสภ. ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ถ่ายทำ�ในการนี้ ผู้รับอนุญาตและผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลการถ่ายทำ�ของผู้แทน กสภ. ในแต่ละเรื่องตามอัตราที่
คณะกรรมการกำ�หนด สำ�หรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะ อาหาร และที่พัก ในการติดตาม
คณะผู้ถ่ายทำ� ให้ใช้อัตราและระดับเดียวกับผู้บริหารของคณะผู้ถ่ายทำ�ชาวต่างประเทศ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ ให้ผู้แทน กสภ.
มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ หยุดการถ่ายทำ� และแก้ไข
การถ่ายทำ�ให้ถูกต้องตามบทภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาต
(๒) สั่งระงับถ่ายทำ�ในฉาก หรือตอนที่ไม่เป็นไปตามบทภาพยนตร์ที่ได้รับ
อนุญาต ในกรณีทผ่ี รู้ บั อนุญาต หรือผูถ้ า่ ยทำ�ภาพยนตร์ไม่สามารถแก้ไขการถ่ายทำ�ให้ถกู ต้อง
(๓) แจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจเพือ่ ดำ�เนินการตามกฎหมาย ในกรณีทม่ี กี ารกระทำ�
อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
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ในกรณีที่ได้มีการดำ�เนินการตาม (๑) (๒) และหรือ (๓) ให้ผู้แทน กสภ. รายงานเป็น
หนังสือให้เลขานุการ กสภ. ทราบทันที ในการนี้ อาจจะมีข้อเสนอแนะเพื่อขอให้เลขานุการ
กสภ. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการหรือเลขานุการ กสภ. ได้รับรายงานจากผู้แทน
กสภ. ตามข้อ ๑๗ วรรคท้าย และพิจารณาเห็นว่า หากอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ถ่ายทำ�
ภาพยนตร์ดำ�เนินการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ต่อไปจนเสร็จสิ้นตามที่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการ
บ่อนทำ�ลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมของประชาชน หรืออาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ ให้คณะอนุกรรมการ หรือ
เลขานุการ กสภ. มีอำ�นาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ที่ให้ไว้ได้
ข้อ ๑๙ เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ในแต่ละม้วน และผู้แทน กสภ. เห็นว่า
การถ่ายทำ�ดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ ให้ผู้แทน กสภ.
ดังกล่าว ลงลายมือชื่อกำ�กับตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ข้อ ๒๐ เมือ่ เสร็จสิน้ การถ่ายทำ�ภาพยนตร์ให้ผแู้ ทน กสภ. รายงานผลการกำ�กับดูแล
การถ่ายทำ�ต่อเลขานุการ กสภ. โดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๑ ภาพยนตร์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตจะนำ�ออกนอกราชอาณาจักร จะต้องเป็นภาพยนตร์
ทีไ่ ด้มกี ารถ่ายทำ�ถูกต้องตามระเบียบนี้ และต้องมีลายมือชือ่ ของผูแ้ ทน กสภ. กำ�กับตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติ
ข้อ ๒๒ ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ตามระเบียบนี้
ให้ผู้แทน กสภ. แจ้งเลขานุการ กสภ. ทราบทันที เพื่อพิจารณาดำ�เนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป
ข้อ ๒๓ ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำ�ขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
ในประเทศไทย และเลขานุการ กสภ. รักษาการตามระเบียบนี้
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามรายละเอียดและขัน้ ตอนเกีย่ วกับการขออนุญาตถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย (รวมทั้งวีดีทัศน์ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่) ตามที่แนบท้ายนี้
		
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
			
(ลงนาม) สุพัตรา มาศดิตถ์
		
(คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์)
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
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พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
มาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำ�เนินคดี
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
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ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำ�นักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๕๕๐
ที่ ทส ๐๙๐๖.๖๐๒/๒๐๓๔
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เรื่อง การตรวจสอบแบบแปลนสิง่ ก่อสร้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก
ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานผู้ตรวจราชการกรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำ�เนิน
การตามแผนการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและการจัดทำ�แบบแปลนสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานใน
สังกัด ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ทกุ หน่วยงานจัดทำ�แผนงานก่อสร้างประจำ�ปีและแผนการก่อสร้างรวม ตาม
แผนงบประมาณทีไ่ ด้รบั ส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ดำ�เนินการในส่วนที่
เกีย่ วข้อง
๒. สิง่ ก่อสร้างในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ หรือในพืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ น
ความรับผิดชอบอื่นใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องเป็นไปตานโยบาย
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
๓. แบบแปลน รายการสิง่ ก่อสร้าง (ต้องมีรปู แบบกลมกลืนกับสิง่ แวดล้อมโดยไม่
โดดเด่นหรือทำ�ให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม) จะต้องได้รับอนุมัติและหรืออนุญาตจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนทำ�การก่อสร้าง
๔. การตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างให้ยึดถือตามมาตรฐานสำ�นักงบประมาณ
๕. กรณีขอความร่วมมืิอสำ�นักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในการสำ�รวจ
ออกแบบ ประมาณราคา ให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งสนับสนุนงบประมาณในการสำ�รวจออกแบบ
แต่ละรายการไป
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๖. ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิง่ ก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขปรับปรุง
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำ�นวน ๑ ชุด (เอกสาร ๓ แผ่น)
๗. กรณี การขออนุมัติ/ขออนุญาต ใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง นอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์ฯ ที่กำ�หนดนี้ให้ขออนุมัติ/ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
			
			
		

(ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน์
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักการและเหตุผล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ตระหนักถึงความ
			
สำ�คัญของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่ของ
			
อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยคำ�นึงถึงความ
			
เหมาะสมของสภาพพืน้ ที่ ให้มรี ปู แบบกลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม
			
โดยไม่โดดเด่นทำ�ให้เกิดทัศนอุจาด หรือทำ�ให้เกิดมลภาวะต่อ
			
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			
ระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ ทัง้ เป็นการสนองนโยบายการอนุรกั ษ์
			
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล
วัตถุประสงค์		
๑. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสิ่งก่อสร้างในพื้นที่
			
อนุรักษ์ให้มีรูปแบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
			
๒. เพื่อใช้ในการตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เป็นไป
			
ในแนวทางเดียวกัน และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
			
๓. เพื่อใช้สำ�หรับการขออนุญาต ก่อนดำ�เนินการก่อสร้างใน
			
พื้นที่เฉพาะแห่งเท่านั้น
๑. หลักเกณฑ์พื้นฐานในการตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
แบบแปลนสิ่งก่อสร้างต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑.๑ แบบอาคารสิ่งก่อสร้างจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) มาตรฐานคอนกรีตของสถาบัน
American Concrete Institute (ACI) มาตรฐานของ American Society for Testing Materials
(ASTM) มาตรฐานถนน ตามมาตรฐานการสำ�รวจวางแนวและออกแบบทางป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๖ และหรือตาม TOR ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช อนุมัติ
๑.๒ ใช้กระดาษมาตรฐานขนาด A๐, A๑, A๒, A๓ หรือขนาดไม่เล็กกว่า A๓ ใน
การออกแบบ
๑.๓ สารบัญแบบ แสดงรายละเอียดแบบ จำ�นวนแบบสิ่งก่อสร้าง แสดงผังบริเวณ
แสดงตำ�แหน่งสิ่งก่อสร้าง และระบุพิกัดภูมิศาสตร์ไว้
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๑.๔ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่ติดต่อได้ ชื่อผู้
รับผิดชอบในการออกแบบและคำ�นวณ เขียนชือ่ ด้วยตัวบรรจง พร้อมลงลายมือชือ่ กำ�กับแสดง
หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในผังบริเวณและแบบแปลนทุกแผ่น
๑.๕ รายละเอียดประกอบแบบ กำ�หนดวัตถุประสงค์ วิธีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
วิธีหรือขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียด
๑.๖ รายการคำ�นวณทางด้านวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ลงลายมือชือ่ กำ�กับรับรองรายการ
คำ�นวณทุกหน้า จำ�นวน ๑ ชุด พร้อมสำ�เนาใบอนุญ
ุ าตประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ออกแบบ
ซึ่งมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๑.๗ รายการทดสอบความสามารถรับน้�ำ หนักปลอดภัยของดินบริเวณก่อสร้างอาคาร
ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องการทราบการรับน้ำ�หนักของดิน
เพื่อความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง
๑.๘ ในกรณีที่เป็นแบบทางด้านสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพเฉพาะอื่น จะต้องมี
รายการคำ�นวณหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้นๆ แนบ จำ�นวน ๑ ชุด พร้อมสำ�เนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งมีอายุใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และลงลายมือ
ชื่อรับรองทุกหน้า
๑.๙ รายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.๑-ปร.๕) ตามมาตรฐาน สำ�นัก
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมการแบ่งงวด
งานจ้าง งวดเงิน เวลา โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�ลงรายมือชื่อรับรองทุกหน้า หรือตาม
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นชอบ
๑.๑๐ แบบแปลน จำ�นวน ๒ ชุด (ฉบับขออนุญาต ๑ ชุด และพิมพ์เขียวหรือสิง่ พิมพ์
หรือสำ�เนาภาพถ่าย ๑ ชุด)
๑.๑๑ ในกรณีการจ้างออกแบบตามข้อ ๒ และผู้ออกแบบอิสระตามข้อ ๓ ให้จัดส่ง
แฟ้มแบบทั้งหมด (ในรูปแฟ้ม AUTO CAD) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรือหน่วยบันทึก
ข้อมูลอื่น พร้อมรายละเอียดจำ�นวน ๒ ชุด
๒. กรณีจ้างออกแบบ
๒.๑ ต้องมีการกำ�หนด TOR โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒.๒ ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์พน้ื ฐานฯ ข้อ ๑.๑-๑.๑๑ โดยผ่านขัน้ ตอนการจัดซือ้
จัดจ้างตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เรียบร้อยแล้ว ก่อนขออนุมัติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในแบบ
๓. กรณีผู้ออกแบบอิสระ
๓.๑ ต้องมีการกำ�หนด TOR โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๒ ต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์พื้นฐานฯ ข้อ ๑.๑-๑.๑๑
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๔. กรณีผู้ออกแบบเป็นหน่วยราชการอื่น
๔.๑ มีสถาปนิก วิศวกร ผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปัตยกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. สภาสถาปนิก
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงนามในแบบครบทุกแผ่น
๔.๒ มีตราหรือชื่อหน่วยงาน แสดงที่ตั้ง หมายเลขโทรศััพท์ ซึ่งสามารถติดต่อได้อยู่
ในแบบ
๔.๓ แบบจะต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานผู้ออกแบบ
๔.๔ รายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.๑-ปร.๕) ตามมาตรฐานสำ�นัก
งบประมาณ สำ�นักเศษรฐกิจการค้า สำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
การแบ่งงวดงานจ้าง งวดเงิน เวลา
๔.๕ ส่งแบบแปลนจำ�นวน ๒ ชุด
๕. กรณีออกแบบ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕.๑ ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อง ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙ และ ๑.๑๐
๕.๒ ส่งแบบแปลน จำ�นวน ๑ ชุด เสนอให้อธิบดีลงนามอนุมัติใช้
๖. การตรวจรับรองแบบแปลน
๖.๑ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลน
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ
๖.๒ ผู้อำ�นวยการสำ�นักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลน
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกเหนือจากข้อ
๖.๑
๖.๓ แบบเปลนทีม่ มี ลู ค่าก่อสร้างมากกว่า ๓ ล้านบาทขึน้ ไป หรือแบบแปลนทีค่ าดว่า
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเสนอผลการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
คราวเดียวกัน เมื่ออนุญาตให้ใช้แบบแปลนแล้วต้องรายงานให้อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ
๖.๔ หลักการตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
กฎหมาย หรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความครบถ้วนของเอกสารที่กำ�หนดไว้เท่านั้น
โดยมี วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งี่มีหน้าที่ในการออกแบบ ต้องรับผิดชอบ
ความมั่นคงแข็งแรง ความบกพร่องชำ�รุดเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น ตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวข้อง
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๖.๕ หลักเกณฑ์ที่ใช้สำ�หรับการขออนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างก่อนดำ�เนินการ
ก่อสร้างในพื้นที่เฉพาะแห่งเท่านั้น โดยแบบแปลนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำ�เนินการ
			
อนุมัติ (ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน์
					
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
				
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๑๙๒/๒๕๕๒
เรื่อง มอบอำ�นาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
______________________
อนุสนธิคำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำ�นาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ได้มอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวย
การสำ�นักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่
ได้ดำ�เนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้ตรวจรับรองแบบ
แปลนสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น
เพื่อให้การตรวจสอบและอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ดำ�เนินการ
ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปด้วยความรวดเร็ว บรรลุผล
ของทางราชการ และเป็นการกระจายอำ�นาจสู่ส่วนกลางให้กับท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ให้บริการ
แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างครบวงจรที่จุดเดียว (one stop service) ตามนโยบายรัฐบาล ลด
ขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณของราชการ ซึ่งสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ สามารถ
ทราบข้อมูลทีแ่ ท้จริงในพืน้ ทีแ่ ต่ละจุดก่อสร้างเป็นอย่างดี ทำ�ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว จึงให้แก้ไขคำ�สั่งกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๑๙ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยให้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ลงนามอนุญาตให้ใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่
ไม่ได้ดำ�เนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ ส่วนผู้อำ�นวยการสำ�นักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ลงนามอนุญาตให้ใช้แบบแปลนสิง่ ก่อสร้างทีไ่ ม่ได้ด�ำ เนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในส่วนกลาง ซึ่งได้ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อร้างตามหลักเกณฑ์การ
ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกนัน้ ให้เป็นไปตามคำ�สัง่ เดิม ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) เกษมสันต์ จิณณวาโส
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๑๒๖๗/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำ�นาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
______________________

อนุสนธิคำ�สั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๑๐๓/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ให้โอนอุทยานแห่งชาติ จำ�นวน ๓๙ แห่ง มาสังกัด
สำ�นักอุทยานแห่งชาติ
และให้โอนทรัพย์สินและทรัพยากรทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ควบคุม กำ�กับ ดูแลของสำ�นักอุทยานแห่งชาติ นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจ
รับรองแบบแปลนสิง่ ก่อสร้าง ทีจ่ ะดำ�เนินการในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติในสังกัดสำ�นักอุทยาน
แห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ดังนั้น อาศัย
อำ�นาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมอบอำ�นาจให้ผู้อำ�นวย
การสำ�นักอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะดำ�เนินการ
ก่อสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ โดยดำ�เนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
บรรดาหนังสือสั่งการหรือคำ�สั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้ ให้ใช้คำ�สั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
				
			
				

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงนาม) ดํารงค พิเดช
(นายดํารงค พิเดช)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
..............................................
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ เห็นชอบมาตรการในการ
ควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยกําหนด
ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีตามกฎหมายออก
ระเบียบ หรือคําสัง่ เกีย่ วกับการดําเนินคดีอาญาใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ หเปนอํานาจ
หนาที่ไวโดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงทั่วไป ดังนั้น เพื่อ
ใหการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการเกีย่ วกับการดําเนินคดีอาญาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื วาดวย
มาตรการควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบันทึกอื่นใดที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คดีอาญา” หมายความวา คดีซง่ึ มีผกู ระทําความผิดตอบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
(๗) กฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญา ซึง่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื อยูใ น
ฐานะผูเสียหาย
“กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม้” หมายความวา พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้
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พันธุพืช

“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและลูกจางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ การดําเนินคดีอาญาตามระเบียบนี้ เริ่มตั้งแต
(๑) เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือ
(๒) เมื่อมีผูแจงตอพนักงานเจาหนาที่วา มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น
ขอ ๖ เมือ่ พนักงานเจาหนาทีพ่ บวามีเหตุอนั ควรสงสัยวา มีการกระทําความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหนา ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจ
สอบการกระทําดังกลาวทันที โดยทําการตรวจสอบใหละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
ใหแล้วเสร็จโดยไมชักชา หากตรวจสอบแลวปรากฏวา การกระทําดังกลาวเปนความผิดตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการปาไม ใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการจับกุมผูก ระทําความผิดดังกลาว
ขอ ๗ กรณีพนักงานเจาหนาทีท่ ราบวา มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การป่าไม้ ซึ่งมิใชความผิดซึ่งหนา ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรองขอตอศาล ใหออก
หมายจับและหากมีความจําเปนตองมีการคนคนหรือสิง่ ของในทีร่ โหฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการรองขอตอศาลใหออกหมายคน
ขอ ๘ การจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่แสดงตนวาเปนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แลวแจงแกผูกระทําความผิดวา
เขาตองถูกจับพร้อมทั้งแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของ
พนักงานสอบสวน (สถานีตํารวจ) แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวาง
หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี พนักงานเจาหนาที่ผูทําการจับ
มีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับ
ผูนั้น จากนั้นใหรีบนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนในเขตทองที่ที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายโดยเร็ว แลวกลาวโทษต่อพนักงานสอบสวนพรอมสงตัวผูถูกจับ (ผูตองหา)
และของกลางตอพนักงานสอบสวนพรอมทั้งลงบันทึกประจําวันไว เพื่อดําเนินคดีตอไป
ขอ ๙ การจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีผ่ จู บั กุมทําบันทึกการจับกุมทุกครัง้ เวนแตในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เปนทีไ่ มอาจทําบันทึกการ
จับกุมได
การทําบันทึกการจับกุมใหระบุขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหละเอียด
ข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดใหครบถ้วน และระบุพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดใหครบถวนทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ตลอดจนพยานแวดลอม
ตางๆ ในกรณีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ปาไม ใหระบุสถานะของพื้นที่วา เปนปา
ปาสงวนแห่งชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา พรอมทั้ง
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ระบุชื่อปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา
และระบุทองที่เกิดเหตุ โดยระบุ หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ใหชัดเจน รวมทั้งเขียน
แผนที่เกิดเหตุและถายภาพสถานที่เกิดเหตุ
ขอ ๑๐ การตรวจยึดของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม ให
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กําหนดโดยเคร่งครัด
ขอ ๑๑ กรณีทม่ี กี ารรองเรียนดวยหนังสือหรือดวยวาจาจากบุคคลอืน่ วา มีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ผูไดรับการรอง
เรียนดังกลาวรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับ
แตไดรับการรองเรียนดังกลาว เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานแลวใหรีบสั่งการใหพนักงาน
เจาหนาที่ออกไปตรวจสอบการกระทําดังกลาว
กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจรายงานเกี่ยวกับการรองเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบภาย
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือหากล่าช้าผูกระทําความผิดจะหลบหนีก็ใหพนักงานเจา
หนาที่ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตตรวจสอบแลวเสร็จ พรอมทั้งระบุเหตุจําเปนดังกลาวดวย
ขอ ๑๒ เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดจบั กุมผูก ระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับการ
ปาไม หรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระทําความผิดในความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ระดับทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาเสร็จสิ้นการจับกุม หรือตรวจยึดของกลาง หรือ
ตรวจพบการกระทําความผิดแลวแตกรณี เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนที่ไมอาจรายงานภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได และใหผูรับรายงานดังกลาวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลาง
หรือตรวจพบการกระทําความผิดดังกลาวใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปา
อนุรักษ ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของตนทราบภายใน
๗ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั รายงาน เพือ่ รายงานอธิบดีทราบภายใน ๗ วัน นับแตวนั ไดรบั
รายงาน
ขอ ๑๓ การรายงานใหผบู งั คับบัญชาทุกระดับทราบตามขอ ๑๓ ใหแนบสําเนาบันทึก
การจับกุมแผนที่เกิดเหตุ สําเนาบันทึกประจําวันการรับแจงความกลาวโทษของพนักงาน
สอบสวนและเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหระบุปญหาหรืออุปสรรค (หากมี)
ซึ่งในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคใหเสนอความเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางการแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคดังกล่าวดวย
ขอ ๑๔ เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดรบั มอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การป่าไม้จากพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาตามขอตกลงระหวางสวนราชการแลวใหผูรับ
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มอบของกลางนําของกลางดังกลาวไปเก็บรักษา ณ สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการสูญหายหรือเสียหาย หรือนําของกลางดังกลาวไปดําเนินการตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน หรือไมมีสถานที่เก็บรักษาของกลางก็ใหดําเนินการ
จางเฝารักษาตามระเบียบหลักเกณฑที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือทาง
ราชการกําหนดไว และลงทะเบียนของกลางไวเปนหลักฐานแลวรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ ตามหลักเกณฑและกําหนดเวลาตามข้อ ๑๒ โดยอนุโลม
ขอ ๑๕ กรณีพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปาไม และรูตัวผูกระทําความผิดแตยังจับกุมตัวไมได ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดดัง
กลาวใหครบถวนพรอมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุและถายภาพสถานที่เกิดเหตุแลวรีบดําเนิน
การแจงความกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตทองที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ภายใน
๔๘ ชั่วโมง นับแตรูตัวผูกระทําความผิดและใหดําเนินการติดตอประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการรองขอตอศาลใหออกหมายจับผูกระทําความผิดตอไป แลวรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตแจงความกลาวโทษ
และใหผูรับรายงานดังกลาวรายงานใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของตนทราบ ภายใน ๗ วัน
นับแตไดรับรายงาน
กรณีพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม
แตไมรูตัวผูกระทําความผิดดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาวใหครบถ้วน พรอมทั้ง
เขียนแผนที่เกิดเหตุและถายภาพสถานที่เกิดเหตุ แลวรีบดําเนินการแจงความกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนในเขตทองที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตพบการ
กระทําความผิดดังกลาว เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนและจับ
กุมผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีตอไป โดยใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามกําหนด
เวลาในวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๖ กรณีเจาหนาที่พบวามีการกระทําความผิดอาญา ที่กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เปนผูเสียหายซึ่งมิใชความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมใหดําเนิน
การตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ดังกลาว ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุใหครบถวน พรอมทั้งเขียนแผนที่
เกิดเหตุและถายภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของทรัพยสินของทางราชการ
หากความผิดอาญาดังกล่าวเปนความผิดอันยอมความไมได เช่น วางเพลิงเผาทรัพย ลักทรัพย
ชิงทรัพย ปลนทรัพย เปนตน ใหเจาหนาทีด่ ําเนินการแจงความกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
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ในเขตทองที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายโดยเร็ว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตพบการกระทําความผิด
ดังกลาว แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับ
แตพบการกระทําความผิดอาญาดังกลาว และใหผรู บั รายงานดังกลาวรายงานใหผอู าํ นวยการ
สํานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาของตนทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตไดรับรายงาน เพื่อรายงานใหอธิบดี
ทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันไดรับรายงาน
เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีไดสั่งการใหดําเนินคดีอาญา
ในความผิดอาญาทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื เปนผูเ สียหายซึง่ เปนความผิดอัน
ยอมความไดหรือความผิดอันยอมความไมได แตยังมิไดมีการแจงความกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวน ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
อาญาดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
แลวดําเนินการรองทุกขต่อพนักงานสอบสวนภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับมอบหมายให
รองทุกข แตทั้งนี้จะตองดําเนินการรองทุกขตามกฎหมายภายในกําหนดอายุความ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนใด ใหขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดําเนินการเปนหนังสือพรอมทั้งระบุเหตุแหงความลาชาตอผูบังคับบัญชาชัน้ เหนือ
ขึน้ ไปหนึง่ ระดับภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดดังกลาว กรณีมเี หตุจาํ เปนทีไ่ มอาจขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาภายในระยะเวลาที่กําหนดได ใหดําเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาในโอกาสแรก
ที่พึงกระทําไดและใหแสดงเหตุจําเปนที่ไมอาจดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
ประกอบการพิจารณาดวย
การขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองรายงานเรื่องอายุความ
รองทุกข และอายุความฟองรองคดีทเ่ี หลือใหผบู งั คับบัญชาทราบดวยทุกครัง้ เพือ่ ใชประกอบ
การพิจารณา
ขอ ๑๘ ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจขยายระยะเวลาดําเนินการในแตละขั้นตอนได
ครัง้ ละไมเกิน ๗ วัน และขยายไดไมเกินสามครัง้ ตามอํานาจของผูบ งั คับบัญชาแตละระดับ ดังนี้
(๑) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่หนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักบริหาร
จัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก
(๒) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่สองและครั้งที่สาม ใหเปนอํานาจของรองอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และอธิบดี
ในกรณีมีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่ไมอาจดําเนินการภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจขยายระยะเวลาดําเนินการในแตละขั้น
ตอนไดตามที่เห็นสมควร
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ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ผูอํานวยการกอง
และผูอ าํ นวยการสํานัก มอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีห่ รือเจาหนาทีใ่ นสังกัดหนวยงานตน
เปน “ผูรับผิดชอบคดี” ในทุกคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมที่พนักงานเจาหนาที่
ในสังกัดของตนไดดําเนินการหรือรวมดําเนินการจับกุม ตรวจยึด หรือตรวจพบการกระทํา
ความผิด และคดีอาญาทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื เปนผูเ สียหายโดยใหผูรับ
ผิดชอบคดีมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ติดตอประสานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผูร บั ผิดชอบคดี
(๒) ชีแ้ จงขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของ
กับคดีใหกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดี
(๓) ติดตามผลคดีวาอยูในขั้นตอนใด และสถานะทางคดีเปนเชนไร
(๔) รายงานการดําเนินการของตนและผลคดีวาอยูขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะทาง
คดีเป็นเชนไร
(๕) เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งไมวาศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกา
ใหดาํ เนินการคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสัง่ ดังกลาว แลวรายงานใหผบู งั คับบัญชาทราบ
ใหผอู าํ นวยการสํานักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ ผูอ าํ นวยการกอง และผูอ าํ นวย
การสํานัก รายงานผลคดีในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมทุกคดีและคดีอาญาที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูเสียหาย ที่อยูในความรับผิดชอบของตน ให
อธิบดีทราบทุก ๓ เดือน
กรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดี หรือคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟองใน
คดีความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับการป่าไม้ และคดีอาญาทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เปนผูเสียหาย ใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ผูอํานวยการ
กอง หรือผูอ าํ นวยการสํานักทีค่ ดีอยูใ นความรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
หรือคําพิพากษาศาล แลววิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีหรือ
ศาลพิพากษายกฟองคดีดงั กลาว พรอมเสนอความเห็นใหอธิบดีเพือ่ ทราบและพิจารณาตอไป
ขอ ๒๐ ใหสํานักปองกันและควบคุมไฟปา เปนหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
รวบรวมรายงานของหนวยงานตางๆ ที่รายงานเกี่ยวกับการจับกุม การตรวจยึดของกลางและ
การตรวจพบการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมที่รายงานต่ออธิบดี รวมทั้ง
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลใหหนวยงานตางๆในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และสรุปรายงานเสนอ
อธิบดี สําหรับการกระทําความผิดอาญาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปน
ผูเสียหาย ซึ่งมิใชความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม ใหกองนิติการเปนหนวยงาน
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รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมรายงาน รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ และสรุปรายงานเสนออธิบดี
ขอ ๒๑ พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ เปนเหตุใหคดีขาดอายุความหรือทําใหราชการเสียหายอยางรายแรง ใหถือวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ทั้งจะตองรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพง (ถ้ามี) อีกดวย
ขอ ๒๒ บรรดาการดําเนินคดีอาญาทีเ่ กิดขึน้ กอนวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับใหดาํ เนินการ
ตอไปจนเสร็จสิ้น โดยใหปฏิบัติตามระเบียบนี้เทาที่จะปฏิบัติได
ขอ ๒๓ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีแพง
คดีปกครอง และคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖
..............................................
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ เห็นชอบมาตรการใน
การควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดย
กําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีตามกฎหมาย
ออกระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี อ าญาให เ ป นไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
ใหเปนอํานาจหนาที่ไวโดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง
ทั่วไป ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง คดีปกครองและคดี
ลมละลายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื วาดวย
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินคดีแพง คดีปกครอง และคดีลมละลาย
พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบันทึกอื่นใดที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม” หมายความวา พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการและลูกจางประจํากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
“สํานักงานเลขานุการกรม” หมายความวา สํานักงานเลขานุการกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ การดําเนินคดีแพงที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้
๕.๑ การดําเนินคดีแพงเกี่ยวกับการฟองเรียกคาเสียหายจากผูผิดสัญญาวาจาง
หรือสัญญาซื้อขาย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
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๕.๑.๑ เมื่อมีการผิดสัญญาวาจางหรือสัญญาซื้อขาย ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของการผิดสัญญา จํานวนคาปรับและคาเสียหายตามสัญญาแลวรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุทราบถึงการ
ผิดสัญญาดังกลาว
๕.๑.๒ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับรายงานตามขอ ๕.๑.๑ รายงานใหอธิบดี
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับรายงานดังกลาว โดยใหสรุปขอเท็จจริงพรอมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ และเสนอความเห็นดวย
๕.๑.๓ ใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการวาจางหรือซือ้ ขาย (สํานักบริหาร
จัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ กอง หรือสํานักฯลฯ) ดําเนินการมีหนังสือในนามผูวาจางหรือ
ผูซื้อ ถึงผูรับจางหรือผูขายตามสัญญา โดยบอกกลาวทวงถามใหชําระค่าปรับและคาเสียหาย
ตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับหนังสือดังกลาว โดยสงหนังสือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ
๕.๑.๔ หากผูรับจางหรือผูขายไมชําระคาปรับและคาเสียหายภายในกําหนด
ตามขอ ๕.๑.๓ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาจางหรือซื้อขายดําเนินการสรุป ขอ
เท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวของกับการวาจางหรือซื้อขายพรอมสําเนาหนังสือ
บอกกลาวทวงถามและหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม รวมทั้งแจงชื่อ ตําแหนง
และสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปนผูแทนคดี เพื่อติดตอประสานงานกับ
พนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง (ควรเปนเจาหน้าที่ที่ทราบขอเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งดัง
กลาวมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจเปนเจาหนาทีผ่ เู ปนกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุ) รายงาน
ใหอธิบดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตครบกําหนดใหชําระคาปรับและคาเสียหายเพื่อฟองคดี
แพงตอไป
๕.๒ การดําเนินคดีแพงเกี่ยวกับการฟองเรียกคาเสียหายจากผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในกรณีก่นสราง แผวถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทําใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นที่ปาไม
๕.๒.๑ เมื่อมีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมในกรณี
ก่นสร้าง แผวถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทําใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ปาไมที่เปนปา
สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา หรือเขตหามลาสัตวปา ใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ ามกฎหมายเกีย่ วกับการปาไมทท่ี าํ การจับกุมผูก ระทําความผิดดังกลาว ดําเนินการ
สรุปขอเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของรายงานผูอํานวยการสํานักบริหาร
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จัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวอยูในสังกัดแลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันจับกุมผูกระทําความผิดหรือนับแต
วันแจงความกลาวโทษต่อพนักงานสอบสวนในกรณียังจับกุมตัวผูกระทําความผิดไมได
แลวใหผูไดรับรายงานดังกลาวจัดส่งใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน
๑๕ วัน นับแตวันไดรับรายงาน เพื่อดําเนินการฟองคดีแพงเรียกคาเสียหาย ประกอบดวย
(๑) สรุปขอเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมด
(๒) สําเนาบันทึกการจับกุม และสําเนาการแจงความกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน
(๓) ภาพถายสถานที่เกิดเหตุและสภาพพื้นที่โดยรอบ
(๔) แผนทีแ่ สดงผลการตรวจสอบรังวัดพืน้ ทีป่ า ไมทเ่ี สียหาย โดยคํานวณ
เนื้อที่ที่ถูกกนสราง แผวถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทําใหเกิดความเสียหายใหชัดเจน และ
ลงตําแหนงในแผนที่ระวางภาพถายทางอากาศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ พร้อมทั้งแสดงแนว
เขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา หรือเขตหามลาสัตวปา ใหชดั เจน
และระบุชอ่ื ตำ�แหน่ง พนักงานเจาหนาทีห่ รือเจาหนาทีผ่ ทู าํ การรังวัดและคํานวณเนือ้ ทีด่ งั กลาว
(๕) กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติพรอมแผนที่แนบทายกฎ
กระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอุทยานแหงชาติพรอมแผนทีแ่ นบทายพระราชกฤษฎีกา
หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาพรอมแผนทีแ่ นบทายพระราชกฤษฎีกา
หรือประกาศรัฐมนตรีกาํ หนดเขตหามลาสัตวปา แลวแตกรณี และสําเนาปดประกาศกฎกระทรวง
พร้อมทั้งระบุตําแหนงพื้นที่เกิดเหตุในแผนที่แนบทายกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา
แลวแตกรณี
(๖) คํานวณคาเสียหายทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ได
รับทั้งหมด พรอมรายละเอียดหลักเกณฑการคํานวณและเอกสารอางอิงประกอบการคํานวณ
พรอมทั้งระบุชื่อ ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ผูคิดคํานวณคาเสียหายดังกลาว
(๗) สําเนาทะเบียนบานของผูกระทําความผิดทุกคน
(๘) รายงานผลการดําเนินคดีอาญาวาอยูใ นชัน้ ใดและในกรณีมคี �ำ พิพากษา
แลวใหแนบสําเนาคําพิพากษาดวย
(๙) ชื่อตําแหนงและสังกัดของเจาหนาที่ที่เห็นสมควรใหทําหน้าที่เปน
ผูแ ทนคดี เพือ่ ติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง (ควรเปนเจ้าหนาที่
ทีท่ ราบขอเท็จจริงเกีย่ วกับคดีมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจเปนเจาหนาทีผ่ ทู าํ การจับกุมผูก ระทําความผิด)
(๑๐) สําเนาหนังสือบอกกลาวทวงถามใหชาํ ระคาเสียหาย พรอมหลักฐาน
การสงหนังสือบอกกลาวทวงถามทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
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๕.๒.๒ ใหผอู าํ นวยการสํานักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ ผูอ าํ นวยการ
กอง หรือผูอ าํ นวยการสํานัก ซึง่ ไดรบั รายงานเกีย่ วกับการกระทําความผิดอาญาดังกลาวตาม
ขอ ๕.๒.๑ มีหนังสือในนามกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ถึงผูกระทําความผิด
ทุกคน
บอกกลาวทวงถามใหผูกระทําความผิดชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ๗.๕ ตอไป ของจํานวนเงินคาเสียหายดังกลาว ตัง้ แตวนั กระทําความผิดจนกวาจะชําระ
เสร็จสิ้น โดยกําหนดใหชําระภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามดังกลาว
และใหสงหนังสือบอกกล่าวทวงถามทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
๕.๓ การดําเนินคดีแพงอื่นๆ นอกจากคดีแพงตามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ ให
ดําเนินการทํานองเดียวกันกับขอ ๕.๑ และ ๕.๒ โดยอนุโลม
ขอ ๖ การดําเนินคดีปกครองทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
ในกรณีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครอง ใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ กอง หรือสํานัก ซึ่งเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจดังกลาว ดําเนินการสรุปขอเท็จจริง พรอมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของและแจงชื่อ ตําแหนง และสังกัดของเจาหนาที่ที่เห็นสมควรใหทําหนาที่เปนผูแทน
คดี เพื่อติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินคดีปกครอง (ควรเปนเจาหน้าที่
ที่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมากที่สุด) รวมทั้งสําเนาหนังสือบอกกลาวทวงถาม
ใหชําระหนี้ (หากมี) แลวรายงานใหอธิบดีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบวามีสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครอง เพื่อดําเนินการฟองคดีปกครองต่อไป
ขอ ๗ การดําเนินคดีลมละลายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา พันธุพืช
ในกรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สามารถฟองลูกหนี้เปนบุคคล
ลมละลายได ใหกองนิติการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และมีหนังสือบอกกลาวทวง
ถามถึงลูกหนี้ภายใน ๒ เดือน นับแตวันทราบวาสามารถฟองลูกหนี้เปนบุคคลล้มละลายได
โดยในหนังสือบอกกลาวทวงถามกําหนดใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับ
หนังสือบอกกล่าวทวงถามดังกลาว และใหทวงถามไมนอยกวาสองครั้ง ซึ่งใหมีระยะหางกัน
ไมนอยกวา ๓๐ วัน และหากลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบ
การดําเนินคดีและสงใหพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีลมละลายภายใน ๓ เดือน นับแตวันครบ
กําหนดเวลาใหลูกหนี้ชําระหนี้เปนครั้งสุดทาย
ขอ ๘ ใหกองนิติการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะใชในการฟองคดีแพง
และคดีปกครองใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับแตวันไดรับเรื่องใหฟองคดี แลวสรุปเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการฟองคดีภายในกําหนดอายุความตามกฎหมายตอไป
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ขอ ๙ ในการสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการฟองคดีแพง คดีปกครอง และ
คดีลมละลาย ใหดําเนินการดังนี้
๙.๑ คดีทฟ่ี อ งตอศาลในทองทีก่ รุงเทพมหานคร ใหกองนิตกิ ารเสนอชือ่ ขาราชการ
ตัง้ แตระดับ ๕ ขึน้ ไป ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และหรือนิตกิ ร กองนิตกิ าร เปน “ผูแ ทนคดี”
๙.๒ คดีที่ฟองตอศาลในทองที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวย
การสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษในพื้นที่รับผิดชอบหรือผูแทน ที่เปนขาราชการ
ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไปเปน “ผูแทนคดี ”
ผูแทนคดีตามขอ ๙.๑ และ ๙.๒ ในคดีหนึ่งๆ จะมีหนึ่งคนหรือหลายคนก็ไดและ
ใหระบุหน้าที่ของผูแทนคดีใหชัดเจน พรอมทั้งแจงใหผูแทนคดีทราบหนาที่ของตนดวย
ขอ ๑๐ ผูแทนคดี มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๑ ติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการผูร บั ผิดชอบคดีอยางสม่�ำ เสมอ จน
กว่าคดีถึงที่สุด
๑๐.๒ ชีแ้ จงขอเท็จจริงและรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับคดี
ใหกับพนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดี
๑๐.๓ ติดตามผลการดําเนินการฟองคดี
๑๐.๔ รายงานความคืบหนาในการดําเนินคดีใหผบู งั คับบัญชาทราบทุก ๓ เดือน
และในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแลวใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่ง
แนบในรายงานดวย
ขอ ๑๑ ใหกองนิติการและสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ รายงานความ
คืบหนาของการดําเนินคดีทอ่ี ยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงานตนใหอธิบดีทราบทุก ๓ เดือน
ขอ ๑๒ ในคดีแพง เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ แลว หากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
ชนะคดี (เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา) ใหดําเนินการบังคับคดี ดังนี้
๑๒.๑ กรณีคดีในทองทีก่ รุงเทพมหานคร การดําเนินการบังคับคดีใหกองนิตกิ าร
ดําเนินการสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามระเบียบหลักเกณฑที่กระทรวง
การคลังและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดไว แลวใหผูแทนคดีนํา
เจาพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาขายทอดตลาด นําเงินมา
ชําระหนี้ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ทั้งนี้
ใหรายงานผลการบังคับคดีใหอธิบดีทราบทุก ๓ เดือน
๑๒.๒ กรณีคดีในทองที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร การดําเนินการ
บังคับคดีใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษในพื้นที่รับผิดชอบ ดําเนินการสืบหา
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามระเบียบหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังและกรม
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อุทยานแหงชาติ สัตวป่า และพันธุพืช กําหนดไว แลวใหผูแทนคดีนําเจาพนักงานบังคับ
คดียึดอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนี้ใหกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนเจาหนาที่ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ใหรายงาน
ผลการบังคับคดีใหอธิบดีทราบทุก ๓ เดือน
ขอ ๑๓ ในคดีปกครองและคดีลม ละลาย เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ แลว หากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ชนะคดี ใหดําเนินการบังคับคดีหรือขอรับชําระหนี้ตามกฎหมายทํานอง
เดียวกันกับขอ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ โดยอนุโลม
ขอ ๑๔ คดีแพง คดีปกครอง และคดีลม ละลาย ทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เปนโจทกหรือผูฟองคดี หากศาลพิพากษาใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช แพคดีหรือชนะคดีไมเต็มตามฟอง ใหกองนิติการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนิน
การอุทธรณ-ฎีกา ตามระเบียบหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไว ภายในกําหนดอายุ
ความตามกฎหมายตอไป
ขอ ๑๕ การดําเนินการแกตางคดีแพงและคดีปกครอง ใหเปนไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลา ดังนี้
๑๕.๑ การดําเนินการแกตางคดีแพง ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ถูกฟ้องคดีเปนจําเลย
๑๕.๑.๑ เมื่อสํานักงานเลขานุการกรมไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
คดีแพงใหสํานักงานเลขานุการกรมลงทะเบียนรับ แลวรีบจัดสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
ดังกล่าวใหกองนิติการภายในวันเดียวกันกับที่ไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
๑๕.๑.๒ ใหกองนิตกิ ารมีหนังสือแจงใหสาํ นักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์
กอง หรือสํานัก ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ถูกฟอง ดําเนินการสรุปขอเท็จจริง โดย
ลําดับเหตุการณตั้งแตตน พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ แล้วส่งสรุปขอเท็จจริง พรอม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของดังกลาวใหกองนิติการภายใน ๕ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจง
จากกองนิติการ
๑๕.๑.๓ ใหกองนิตกิ ารดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับคดี
ใหครบถวนโดยเร็ว แลวสรุปรายงานเสนออธิบดีเพื่อสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการ
แกตางคดีใหทันภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายตอไป
๑๕.๒ การดําเนินการแกตางคดีปกครองที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เปนผูถูกฟองคดี
๑๕.๒.๑ เมือ่ สํานักงานเลขานุการกรมไดรบั คําสัง่ เรียกใหทาํ คําใหการในคดี
ปกครอง ใหสํานักงานเลขานุการกรมลงทะเบียนรับ แลวรีบจัดสงคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ
ใหกองนิติการภายในวันเดียวกันกับที่ไดรับคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ
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๑๕.๒.๒ ใหกองนิติการดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนในเรื่องของอํานาจ
ฟองของ ผูฟองคดี และลักษณะของคําฟองวา คดีดังกลาวเปนคดีปกครองหรือไม หาก
เห็นวาไมเปน คดีปกครองใหกองนิติการดําเนินการโตแยงคัดคาน โดยจัดทําขอโตแยงเรื่อง
อํานาจฟองไปในคําใหการ แลวจัดสงคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบหรือ
เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่ถูกฟอง (สํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ กอง หรือสํานัก
ฯลฯ) ภายใน ๕ วัน นับแตวันที่กองนิติการไดรับคําสั่งเรียกใหทําคําใหการจากสํานักงาน
เลขานุการกรม
๑๕.๒.๓ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงซึ่งไดรับคําสั่งเรียก
ใหทําคําใหการจากกองนิติการ ดําเนินการจัดทําคําใหการ โดยคําใหการควรประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ตองมีขอ เท็จจริงครบถวน ใหระบุรายละเอียดขอเท็จจริง ความเปน
มาใหละเอียดชัดเจนครบถวน
(๒) ขอกลาวอางตามคําฟองเปนจริงหรือไม อยางไร
(๓) เหตุผลที่เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐไดกระทําการอยาง
นัน้ หรือมีคาํ สัง่ นัน้ ๆ (เหตุผลตลอดจนมีกฎหมายหรือระเบียบใหอาํ นาจกระทําการ นัน้ ๆ ได)
(๔) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบในการกระทํานั้นๆ
- ผูฟองคดีมีหลายคนตองสําเนาเอกสารเทาจํานวนผูฟองคดี
- ผูถูกฟองคดีมีหลายคน การทําคําใหการจะทําเปนคําใหการ
ฉบับเดียวกันก็ได หรือทําคําใหการคนละฉบับก็ได
(๕) ตอบคําถามในคําสั่งของศาลปกครองทุกขอ โดยยกเหตุผลหรือ
อํานาจที่กฎหมายหรือระเบียบใหอํานาจกระทําการนั้นๆ
ในระหวางจัดทําคําใหการ หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่ผูฟองคดีกลาวอาง หรือ
ประเด็นที่จะโตแยงขอกลาวอางของผูฟ้องคดี หรือปญหาอื่นใด ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การจัดทําคําใหการติดตอประสานงานกับนิติกรกลุมงานคดี กองนิติการโดยตรง เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายและความลาชา ในการจัดทําคําใหการ
๑๕.๒.๔ เมือ่ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทําคําใหการ ไดจดั ทําคําใหการ
เสร็จเรียบรอยครบถวนตามขอ ๑๕.๒.๓ แลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเห็นวามีประเด็นไมยงุ ยากซับซอนและไมมปี ระเด็นทีต่ อ งตีความ
หรือวินิจฉัยขอกฎหมาย ใหเสนออธิบดีลงนามโดยตรง แลวรีบจัดสงโดยใหเจาหนาที่นําไป
สงที่ศาลปกครองเอง หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหทันภายในกําหนดเวลาตาม
คําสั่งเรียกใหทําคําใหการ โดยถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ และจัดสงสําเนาคําให
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การใหกองนิติการทราบเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของคําใหการ หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม
จะไดทําคําใหการเพิ่มเติมจัดสงใหศาลปกครองในภายหลังตอไป
(๒) กรณีเห็นวาประเด็นการจัดทําคําใหการนาจะมีสว นเกีย่ วกับการวินจิ ฉัย
หรือตองตีความขอกฎหมายใดหรือประสงคจะใหกองนิติการตรวจสอบความสมบูรณของ
คําใหการกอน ใหหนวยงานรับผิดชอบเสนออธิบดี ผานผูอํานวยการกองนิติการ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบคําใหการกอนก็ได แตจะตองจัดสงคําใหการที่ไดจัดทําเสร็จเรียบรอย แลว
สงใหกองนิติการลวงหนาอยางนอย ๘ วัน กอนสิ้นสุดระยะเวลายื่นคําใหการ ซึ่งกองนิติการ
พิจารณาแลวจะเสนออธิบดีลงนามในคําใหการตอไป หรือหากเห็นวาคําใหการมี ขอบกพรอง
จะแจงใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแกไขคําใหการใหทันกําหนดเวลายื่นคําใหการ แลว
ใหหนวยงานรับผิดชอบเสนออธิบดีลงนามและจัดสงใหศาลปกครองตอไป
๑๕.๓ ในการดําเนินการแกตางคดีแพงและคดีปกครองใหดําเนินการแตงตั้งผู
แทนคดี หนาทีผ่ แู ทนคดีและการรายงานความคืบหนาของการดําเนินคดีใหดาํ เนินการในทํานอง
เดียวกันกับ ขอ ๙, ๑๐ และ ๑๑ โดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ในกรณีการดําเนินคดีเรื่องใดที่มีหนวยงานของรัฐหนวยงานอื่นมาเกี่ยวของ
ดวย ใหกองนิติการจัดนิติกรเปนผูประสานงานเพื่อการนี้และติดตามคดีจนถึงที่สุด
ขอ ๑๗ ใหกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนใดใหขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดําเนินการเปนหนังสือ พรอมทั้งระบุเหตุแหงความลาชาตออธิบดี ภายในระยะ
เวลาที่กําหนดดังกล่าว
การขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึง่ ตองรายงานเรือ่ งอายุความฟอง
คดี หรือระยะเวลายื่นคําใหการที่เหลือหรือระยะเวลาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวแลวแต
กรณี ใหอธิบดีทราบดวยทุกครั้ง เพื่อใชประกอบการพิจารณา โดยใหคํานึงถึงอายุความฟอง
รองเปนสําคัญ และใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีที่มีอายุความสั้น
ไมเกิน ๑ ป
ใหอธิบดีมีอํานาจขยายระยะเวลาดําเนินการในแตละขั้นตอนไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๘ ใหกองนิตกิ ารเปนหนวยงานรับผิดชอบเกีย่ วกับการรวบรวมรายงาน รวมทัง้
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และสรุปรายงาน
เสนออธิบดี
ขอ ๑๙ พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ผูใด จงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ เปนเหตุใหคดีขาดอายุความหรือทําใหราชการเสียหายอยางรายแรง ใหถือวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ทั้งจะตองรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพง (ถามี) อีกดวย
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ขอ ๒๐ บรรดาการดําเนินคดีและแกตา งคดีในคดีแพง คดีปกครอง และคดีลม ละลาย
ทีเ่ กิดขึน้ กอนวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับใหดาํ เนินการตอไปจนเสร็จสิน้ โดยใหปฏิบตั ติ ามระเบียบ
นี้เท่าที่จะปฏิบัติได
ขอ ๒๑ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
			
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
				
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
..............................................
ฯลฯ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืนของ
(ก) ราชการทหารและตำ�รวจที่มีหรือใช้ในราชการ
(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
อันสำ�คัญของรัฐ
(ง) ราชการทหารและตำ�รวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้
ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและตำ�รวจหรือของหน่วยราชการ แล้วแต่
กรณี
(๒) อาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนปืนประจำ�เรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยาน ตาม
ปกติ ซึ่งได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว
(๓) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจำ�เรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาด และการ
กำ�หนดจำ�นวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ลักษณะ และการอย่างอื่นที่จำ�เป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าวมี และใช้หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพือ่ ช่วยเหลือราชการนัน้ ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มอี �ำ นาจแต่งตัง้ นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีอ่ น่ื และออกกฎกระทรวงในเรือ่ งต่อไปนี้ คือ
(๑) จำ�กัดชนิดและจำ�นวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอืน่ นอกจากของราชการ
ทหารและตำ�รวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง
๑

๑
๒
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มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต
(๓) กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๔) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรคสอง
และตามมาตรา ๕๕ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และให้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน
______________________
ส่วนที่ ๑
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ� ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำ�เข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่อง
กระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำ�หรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้
มาตรา ๘ ทวิ๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมูบ่ า้ นหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำ�เป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่วา่ กรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ
เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) เจ้าพนักงานผูม้ หี น้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร และ ตำ�รวจ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

๓

มาตรา ๘ เพิ่มความโดยคำ�สั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
๔
มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
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(๒) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา
๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศ
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำ�คัญของรัฐ
(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำ�เป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น
ฯลฯ
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ� ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำ�เข้ามี
หรือจำ�หน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำ�หรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่
ฯลฯ
หมวด ๒
วัตถุระเบิด
______________________
ฯลฯ
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผใู้ ด ทำ� ซือ้ มี ใช้ สัง่ นำ�เข้า ค้า หรือจำ�หน่ายด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ นายทะเบียนจะออกใบ
อนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
______________________
มาตรา ๕๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้
เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๖๔ ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๐)

๕
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มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒

คำ�สั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
โดยที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ และให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากที่สุด
และโดยที่เพ่งเล็งเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง
ในระยะนี้จะมีส่วนช่วยรักษาความสงบสุขและลดจำ�นวนความรุนแรงในการก่ออาชญากรรม
ลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขบทบัญญัตใิ นเรือ่ งการออกใบอนุญาตสำ�หรับการพกพาอาวุธ
ปืนการเพิ่มอัตราโทษการกระทำ�ความผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีตลอดจนการให้หน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทีม่ คี วามจำ�เป็นสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการ
ตำ�รวจหรือทหาร
ฯลฯ
[รก.๒๕๑๙/๑๓๔/๖๑พ./๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙]
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คำ�สั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพือ่ ป้องกันทรัพย์สนิ
อันใช้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะและเป็นการลดภาระหน้าทีข่ องราชการตำ�รวจหรือทหาร และได้
เปลีย่ นแปลงอัตราโทษตามกฎหมายเดิมให้สงู เพิม่ ขึน้ การแก้ไขเพิม่ เติมในครัง้ นัน้ มีรายละเอียด
ต่างๆ ที่ไม่รัดกุมเพียงพอ ทำ�ให้ไม่สามารถออกกฎกระทรวง กำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชนิด ขนาด จำ�นวนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม ฯลฯ และการ
อื่นอันจำ�เป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เพื่อที่จะให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภท สามารถมีและใช้ได้ ซึ่งอาจ
ทำ�ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มีมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม
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กฎกระทรวง
การมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิง่ เทียมอาวุธปน ของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชน
มีและใชเพื่อชวยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑)
และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปน
กฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
ขอ ๒ ใหอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดตามขอ ๔ ของหนวยราชการ
ดังต่อไปนี้ ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๑) กรมประชาสัมพันธ
(๒) สํานักขาวกรองแหงชาติ
(๓) กรมศุลกากร
(๔) กรมสรรพสามิต
(๕) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๖) กรมชลประทาน
(๗) กรมประมง
(๘) กรมปศุสัตว
(๙) กรมสงเสริมสหกรณ
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(๑๐) กรมการขนสงทางน้ำ�และพาณิชยนาวี
(๑๑) กรมทางหลวง
(๑๒) กรมทางหลวงชนบท
(๑๓) สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(๑๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๑๕) กรมปาไม
(๑๖) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(๑๗) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
(๑๘) กรมการปกครอง
(๑๙) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๐) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(๒๑) กรมราชทัณฑ
(๒๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร
(๒๓) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(๒๔) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๒๕) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒๖) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
(๒๗) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(๒๘) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๒๙) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๓๐) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
(๓๑) สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ ๓ ใหอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามขอ ๕ ของรัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้ไมอยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๑) การทาเรือแหงประเทศไทย
(๒) การประปานครหลวง
(๓) การประปาสวนภูมิภาค
(๔) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(๕) การไฟฟาสวนภูมิภาค
(๖) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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(๗) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(๘) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
(๙) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(๑๐) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
(๑๑) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
(๑๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(๑๓) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
(๑๔) องคการอุตสาหกรรมปาไม
ขอ ๔ ภายใตบงั คับขอ ๖ ใหหนวยราชการตามขอ ๒ มีและใชอาวุธปน เครือ่ งกระสุน
ปน และวัตถุระเบิดไดตามชนิดและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) อาวุธปนเล็กสั้น
(๒) อาวุธปนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ
(๓) อาวุธปนเล็กสั้นอัตโนมัติ
(๔) อาวุธปนเล็กยาว
(๕) อาวุธปนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ
(๖) อาวุธปนเล็กยาวอัตโนมัติ
(๗) อาวุธปนกลมือ
(๘) อาวุธปนกลเบา
(๙) เครื่องยิงลูกระเบิด
(๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟาแรงสูง
(๑๑) ลูกระเบิด
(๑๒) วัตถุระเบิด
(๑๓) เครื่องกระสุนปนสําหรับใชกับอาวุธปนซึ่งระบุไวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
(๑๔) อาวุธปนและเครือ่ งกระสุนปนทีน่ ายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตใหบคุ คลมีแี ละ
ใชไดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
อาวุธปนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองไม
เปนชนิดและขนาดที่มีอานุภาพรายแรงเกินอาวุธปนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่ขึ้น
บัญชีประจําการไว
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ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปนตาม (๑๓) ตอง
ไมเปนชนิดและขนาดที่มีอานุภาพรายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเครื่องกระสุนปน
ของทางราชการทหารหรือตํารวจที่มีและใชในราชการ
ขอ ๕ ภายใตบังคับขอ ๖ ใหรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ มีและใชอาวุธปนและเครื่อง
กระสุนปนไดตามชนิดและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) อาวุธปนเล็กสั้น
(๒) อาวุธปนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ
(๓) อาวุธปนเล็กสั้นอัตโนมัติ
(๔) อาวุธปนเล็กยาว
(๕) อาวุธปนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ
(๖) อาวุธปนเล็กยาวอัตโนมัติ
(๗) อาวุธปนกลมือ
(๘) อาวุธปนกลเบา
(๙) เครื่องยิงลูกระเบิด
(๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟาแรงสูง
(๑๑) ลูกระเบิด
(๑๒) วัตถุระเบิด
(๑๓) เครื่องกระสุนปนสําหรับใชกับอาวุธปนซึ่งระบุไวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
(๑๔) อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตใหบุคคลมี
และใชไดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
อาวุธปนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองไม
เปนชนิดและขนาดที่มีอานุภาพรายแรงเกินอาวุธปนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่ขึ้น
บัญชีประจําการไว
ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปนตาม (๑๓) ตอง
ไมเปนชนิดและขนาดที่มีอานุภาพรายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเครื่องกระสุนปน
ของทางราชการทหารหรือตํารวจที่มีและใชในราชการ
ขอ ๖ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ ผูแ ทนกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูแทนกองทัพบก ผูแทนกองทัพเรือ ผูแทนกองทัพอากาศ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนกองอํานวยการ
รักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรวมกันแตงตัง้ อีกไมเกินหาคน เปน
กรรมการ
ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดตาม
ขอ ๔ และอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามขอ ๕ ที่จะใหแตละหนวยราชการตามขอ ๒
และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ มีและใชได
(๒) กําหนดหรือใหความเห็นชอบเขตพื้นที่และภารกิจในการใชอาวุธปนและเครื่อง
กระสุนปนของรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓
(๓) ออกระเบียบเพื่อใหหนวยราชการตามขอ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ ปฏิบัติ
หรือใหความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดของ
หนวยราชการตามขอ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓
(๔) ตรวจสอบการมี และใชอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน และวัตถุระเบิดตลอดจนการ
ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงนี้ของหนวยราชการตามขอ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึง่ คณะกรรมการไดแตงตัง้ ขึน้ ปฏิบตั หิ นาที่
แทนหรือชวยเหลือได
ขอ ๗ ผูใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงนี้ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
		 (๑) มีสัญชาติไทย
		 (๒) มีอายุไมต่ำ�กวา ๑๘ ปบริบูรณ
		 (๓) เปนขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการของหนวยราชการ
หรือเปนพนักงานหรือลูกจางประจําของรัฐวิสาหกิจนั้น
		 (๔) ไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดนั้นๆ
จากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแลว
		 (๕) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
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(ข) ลักษณะตองหาม
		 (๑) เปนบุคคลทีม่ รี า งกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟน เฟอน ไมสมประกอบ
หรือติดยาเสพติดใหโทษ
		 (๒) เปนผูมีชื่อเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์
เปนภัยตอสังคม
ความใน (๓) ของ (ก) ไมใชบงั คับแกประชาชนซึง่ ไดรบั มอบหมายให มีและใชอาวุธปน
เครือ่ งกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดจากทางราชการเพือ่ ชวยเหลือราชการของทหาร หรือตํารวจ
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการตามขอ ๖ เห็นชอบ
ขอ ๘ ใหหนวยราชการตามขอ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) สงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ทําเครื่องหมายและทําบัญชีกอนนําไปใช
(๒) จัดทําบัญชีประจําการสําหรับการขึ้นบัญชี การเบิกจาย และการจําหนายบัญชี
เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบ
ทีก่ าํ หนดทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทัง้ สงสําเนาบัญชี ใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
ตามขอ ๖ ภายในสามสิบวัน นับแตวันขึ้นบัญชีประจําการหรือจําหนายออกจากบัญชีประจํา
การ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาวใหรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งดวย
(๓) จัดใหมีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่มั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยดวย
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๖
ขอ ๙ ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการทีใ่ ชอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน
หรือวัตถุระเบิดของหนวยราชการตามขอ ๒ หรือพนักงานหรือลูกจางประจําที่ใชอาวุธปน
หรือเครือ่ งกระสุนปนของรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ ทีจ่ ะพาอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด
ออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มิใชเหตุฉุกเฉินตองมี
หนังสืออนุญาตทีห่ วั หนาหนวยราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูซ งึ่ หัวหนาหนวยราชการ
หรือหัวหนารัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายออกใหติดตัวไปดวย ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกลาวให
เปนไปตามแบบที่กําหนดทายกฎกระทรวงนี้
การพาอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจตาม
วรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการตามขอ ๖
กําหนดหรือเห็นชอบ เวนแตกรณีเพื่อการฝกอบรมหรือเพื่อการซอมบํารุง
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การพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดสําหรับประชาชนในระหวางการ
ชวยเหลือราชการตามขอ ๗ วรรคสอง ตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๖ (๓)
ขอ ๑๐ หนวยราชการตามขอ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามขอ ๓ ตองใหความสะดวกแก
คณะกรรมการตามขอ ๖ หรือผูซ งึ่ คณะกรรมการดังกลาวมอบหมายในการตรวจสอบเกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๘ ก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓)
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
พ.ศ. ๒๕๕๖
____________________
เพือ่ ให้การดำ�เนินการเกีย่ วกับการใช้อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน และวัตถุระเบิด เป็น
ไปตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ
ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ข้อ ๘ (๔) กรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตามกฎกระทรวง การมี
และใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพือ่ ช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ตามข้อ ๖ วรรคสาม (๓) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตามกฎกระทรวง การมีและใช้
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
“อาวุธปืน”หมายความว่า อาวุธปืนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการตามกฎกระทรวง
การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ทำ�เครื่องหมาย
และบัญชีแล้ว
“เครือ่ งกระสุนปืน” หมายความว่า เครือ่ งกระสุนปืนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและ
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ใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ อ าวุ ธ ปื น
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ทำ�เครื่องหมายและบัญชีแล้ว
“วัตถุระเบิด” หมายความว่า วัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ
ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความ ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
ทำ�เครื่องหมายและบัญชีแล้ว
“การใช้อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน และวัตถุระเบิด” หมายความรวมถึง การเบิกจ่าย
การเรียกส่งคืน การเก็บ การบำ�รุงรักษา และการพา
“ผู้อนุมัติ” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“หน่วยบัญชีคุม” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมทะเบียนบัญชี
ประจำ�การอาวุธปืน
“หน่วยคลัง” หมายความว่า สำ�นัก กอง กลุ่ม สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสำ�นัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่ดูแล การเก็บ การบำ�รุงรักษา การเบิกจ่าย การฝากเก็บอาวุธ และจัด
ทำ�บัญชีการเบิกจ่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
“หน่วยผู้ใช้” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสำ�นักงานประจำ�และการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อสำ�นัก หรือกอง หรือกลุ่ม หรือสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือสำ�นักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์สาขา ที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้เบิก” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยผู้ใช้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างประจำ�หรือพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงาน ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ข้อ ๔ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้
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หมวด ๑
การเบิกจ่ายและการเรียกส่งคืน
ข้อ ๕ การเบิกจ่าย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้หน่วยผู้ใช้
เบิกจ่าย ได้เฉพาะกรณีที่จำ�เป็นต้องนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ผู้อนุมัติ
พิจารณาจ่ายให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ตามความจำ�เป็น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกลับมาถึง
หน่วยงานที่ตนไปปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งแล้วต้องส่งคืนเก็บทันที โดยห้ามจ่ายประจำ�ตัว
เป็นประจำ� เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายให้หน่วยบัญชีคุมดำ�เนินการจัดทำ�บัญชีจ่ายอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่ให้ยืม และสั่งจ่ายให้หน่วยคลังเพื่อดำ�เนินการตามบัญชีที่ได้
รับอนุมัติ
ข้อ ๗ การเรียกส่งคืนให้หน่วยบัญชีคุมดำ�เนินการเรียกส่งคืน อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน และวัตถุระเบิด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติ เป็นผู้พิจารณา
หมวด ๒
การเก็บและการบำ�รุงรักษา
ข้อ ๘ การเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียม
อาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือ
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้กำ�หนด
ข้อ ๙ การบำ�รุงรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตาม
วิธีปฏิบัติและข้อแนะนำ�ในการบำ�รุงรักษาตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กำ�หนด
ข้อ ๑๐ หากพบว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่อยู่ในความ
ควบคุมรับผิดชอบชำ�รุด เสื่อมสภาพ ให้หน่วยผู้ใช้หรือหน่วยคลังทำ�บัญชีแสดงชนิด จำ�นวน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจสั่งดำ�เนินการจำ�หน่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ แล้วรายงานให้ กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีจ่ �ำ หน่ายออกจากบัญชีประจำ�การ อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน และ
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วัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้
เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
หมวด ๓
การรายงานสถานภาพ
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยผู้ใช้รายงานสถานภาพบัญชีประจำ�การ อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ให้หน่วยบัญชีคมุ และหน่วยคลัง ทราบ และสรุปรายงานดังกล่าว ถึงผูอ้ นุมตั ิ
โดยจัดให้มีการรายงานทุก ๖ เดือน
การรายงานสถานภาพบัญชีประจำ�การ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้
หน่วยบัญชีคุมรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ เพื่อรายงาน
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันขึ้นบัญชีประจำ�การหรือ
จำ�หน่ายออกจากบัญชีประจำ�การ ทัง้ นี้ การปฏิบตั ดิ งั กล่าวให้รวมถึงการเปลีย่ นแปลงรายการ
ทุกครั้งด้วย
หมวด ๔
การพา
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้อาวุธปืน จะต้องปฏิบัติในการพาอาวุธปืนให้เป็นไปตาม ข้อ ๙ ของ
กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้อาวุธปืนที่พาอาวุธปืนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงนาม) มโนพัศ หัวเมืองแก้ว
(นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
พ.ศ. ๒๕๔๖
______________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีระเบียบการมีและการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิดทีเ่ กีย่ วกับผูอ้ นุญาต ผูร้ บั อนุญาต นายทะเบียน การเพิกถอน การอนุญาต
การส่งคืน และการชดใช้ค่าเสียหาย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงวาง
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ว่าด้วย
การมีและการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบข้อบังคับหรือคำ�สัง่ อืน่ ใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด” หมายความว่า เครื่องมือ ชุด
หรืออุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายหรือชีวิตบุคคล จากการประทุษร้ายโดยอาวุธ เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำ�หนด ชนิด ยุทธภัณฑ์ ที่ต้องขอ
อนุญาต
“กรม” หมายความว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
“ผู้อนุญาต” หมายถึง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“ผู้รับอนุญาต” หมายถึง ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เสื้อเกราะป้องกัน
กระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
“นายทะเบียน” หมายความว่า ข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ทำ�หน้าที่นายทะเบียน
เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
ข้อ ๕ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจออกระเบียบ คำ�สั่ง
ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ เสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดให้น�ำ ไปใช้เฉพาะเพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการเท่านั้น
การนำ�ไปใช้ตามวรรคหนึ่งต้องกระทำ�โดยมิดชิด
ข้อ ๗ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสถานที่สำ�หรับเก็บรักษา
เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
หมวด ๒
ผู้อนุญาต
ข้อ ๘ ผู้อนุญาตมีอำ�นาจในการอนุญาตให้มีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิดได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื เป็นผูอ้ นุญาตให้อนุญาต
ได้ตามความจำ�เป็น
(๒) กรณีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย ให้อนุญาตได้เฉพาะข้าราชการในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื คนละ
๑ ชุด
ข้อ ๙ เมือ่ ผูอ้ นุญาตเห็นสมควรตามคำ�ขอของข้าราชการ ตามข้อ ๑๒ ให้อนุญาตเป็น
หนังสือแก่ข้าราชการผู้ยื่นขอนั้น โดยอนุญาตได้ไม่เกินคราวละ ๑ ปี พร้อมทั้งออกเอกสาร
ให้มีและใช้ตามที่นายทะเบียนเสนอเอกสารอนุญาตให้มีและใช้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
แบบที่อธิบดีกำ�หนด
ข้อ ๑๐ เมือ่ ผูอ้ นุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียน ตาม
ข้อ ๑๘ (๖) ผู้อนุญาตอาจเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ ๙ ก็ได้
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตาม
ข้อ ๑๘ (๑๐) ผูอ้ นุญาตอาจสัง่ ให้มกี ารทำ�ลายเสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
ได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
ผู้รับอนุญาต
ข้อ ๑๒ ข้าราชการทีจ่ ะขออนุญาตมีและใช้เสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
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(๒) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผูใ้ ดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๑๒ และมีความจำ�เป็นต้องใช้เสือ้ เกราะ
ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดให้ยื่นคำ�ขอพร้อมหลักฐาน ตามคำ�สั่งนายทะเบียน
ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้รับรองเหตุผล ความจำ�เป็นในการขอมี และขอใช้นั้นก่อน และให้
เสนอคำ�ขอนั้นต่อผู้อนุญาตต่อไป
คำ�ขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำ�หนด
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตนั้น
นำ � หนั ง สื อ อนุ ญ าตไปยื่ น ขอรั บ เสื้ อ เกราะป้ อ งกั น กระสุ น หรื อ ป้ อ งกั น สะเก็ ด ระเบิ ด จาก
นายทะเบียน โดยทำ�หลักฐานการขอรับมอบไว้แก่นายทะเบียน
หลักฐานการขอรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำ�หนด
ข้อ ๑๕ ผูร้ บั อนุญาตมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับเสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด ดังนี้
(๑) ดูแลรักษาให้ดีที่สุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน
(๒) รายงานสภาพให้นายทะเบียนทราบ ทุก ๑ เดือน
(๓) รายงานการใช้ส่งนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้
(๔) รายงานเป็นหนังสือต่อผูอ้ นุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีทเ่ี กิดการชำ�รุด สูญหาย
บุบสลายหรือถูกทำ�ลาย
(๕) นำ�ส่งคืนนายทะเบียนทันทีที่เสร็จภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต
(๖) ชดใช้ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ เว้นแต่ความเสียหายนัน้ เกิดเพราะเหตุสดุ วิสยั
หรือเกิดจากการใช้ตามปกติ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
การรายงานตามข้อ (๒) (๓) (๔) และการส่งคืนตามข้อ (๕) เป็นไปตามแบบทีอ่ ธิบดีก�ำ หนด
ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุญาตทำ�การทดสอบ ซึง่ เสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกัน
สะเก็ดระเบิดโดยไม่มเี หตุอนั ควร และต้องได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช
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ข้อ ๑๗ ในกรณีเสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดถูกยึด โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้ผู้รับอนุญาตรีบรายงานต่อผู้อนุญาตโดยเร็ว
หมวด ๔
นายทะเบียน
ข้อ ๑๘ ให้มีนายทะเบียนเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ซึ่ง
อธิบดีแต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไปหนึ่งคน โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(๑) จัดระบบการควบคุมและการเก็บรักษา
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจำ�นวน และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตทุกสิ้น
เดือน หรือตามที่ผู้อนุญาตจะมีคำ�สั่ง
(๔) ทำ�เอกสารอนุญาตให้มีและให้เสนออธิบดีตามข้อ ๙
(๕) รายงานต่อผู้อนุญาตทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
(๖) รายงานความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาตเพื่อเพิกถอนการอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๗) รวบรวมรายงานตามข้อ ๑๕ (๒) (๓) (๔) และรายงานความเห็นต่อผูอ้ นุญาต
(๘) รับการส่งคืนตามข้อ ๑๕ (๕) หรือรายงานต่อผูอ้ นุญาตตามข้อ ๒๑ วรรคสอง
(๙) ติดตามการชดใช้คา่ เสียหายตามข้อ ๑๕ (๖) และรายงานพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อผู้อนุญาต
(๑๐) เสนอให้มกี ารทำ�ลายเสือ้ เกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดทีเ่ สือ่ ม
สภาพ หรือหมดอายุต่อผู้อนุญาต
(๑๑) จัดทำ�รายละเอียดชีแ้ จงเหตุผลการทำ�ลาย แจ้งต่อเจ้าหน้าทีก่ รมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อร่วมตรวจสอบและร่วม
กันทำ�ลายทุกครั้ง
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควรและมอบหมาย
(๑๓) ออกข้อบังคับหรือคำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ในระเบียบนี้
การรายงาน ตามข้อ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำ�หนด
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หมวด ๕
การเพิกถอนการอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เสียชีวิต หรือพ้นจากสภาพเป็นข้าราชการ
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒
(๓) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำ�สั่งที่นายทะเบียนออกตามข้อ ๑๘ (๑๒)
(๔) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด
(๕) เมื่อผู้อนุญาตเห็นควรมีคำ�สั่งตามข้อ ๑๐
หมวด ๖
การส่งคืนและการชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ ๒๐ ในกรณีส่งคืนเสื้อเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ให้ถือ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีส่งคืนตามข้อ ๑๕ (๕) ให้ส่งคืนทันที เว้นแต่มีเหตุผลและมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่ง ก็ให้ส่งคืนภายใน ๕ วัน นับแต่วันเสร็จภารกิจหรือมีคำ�สั่งเพิกถอน
(๒) กรณีผ้รู ับอนุญาตเสียชีวิต ให้ส่งคืนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ผ้รู ับอนุญาต
เสียชีวิต
ข้อ ๒๑ ภายใต้บงั คับข้อ ๒๐ (๒) ให้บคุ คลดังต่อไปนี้ มีหน้าทีน่ �ำ ส่งคืนซึง่ เสือ้ เกราะ
ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดแทนผู้รับอนุญาตนั้น ต่อนายทะเบียน
(๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต
(๒) สามีหรือภรรยาของผู้รับอนุญาต
(๓) ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต
(๔) ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต
(๕) ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต
(๖) ผู้ที่ครอบครอง
หากปรากฏว่าเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ตามวรรคหนึ่ง
สูญหายไม่สามารถนำ�ส่งคืนได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาตแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
โดยทันที เพื่อนายทะเบียนรายงานผู้อนุญาตต่อไป
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การแจ้งและรายงานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำ�หนด
ข้อ ๒๒ ในการชดใช้คา่ เสียหายตามข้อ ๑๕ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำ�สั่งกรมป่าไม้
ที่ ๕๒๖ / ๒๕๔๕
เรื่อง มอบอำ�นาจการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนติดตัว
______________________
เพื่อให้การอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัว
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความคล่องตัว อาศัยอำ�นาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกคำ�สั่งไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำ�นาจในการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพาอาวุธปืน และเครือ่ งกระสุนปืนติดตัวไปเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
๑.๑ รองอธิบดี
๑.๒ ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก ผู้อำ�นวยการกองทุกกอง และผู้อำ�นวยการ
ส่วนทุกส่วน
๑.๓ ป่าไม้เขตทุกเขต และป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด
๒. การอนุญาตตามความในข้อ ๑ ให้อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
			
		
			

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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คำ�สั่งกรมป่าไม้
ที่ ๕๒๗ / ๒๕๔๕
เรือ่ ง มอบอำ�นาจการอนุมตั ใิ ห้หน่วยงานใช้อาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
______________________
เพื่อให้การอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ฝึกซ้อมยิงปืนและเครื่องกระสุนปืนเกิดความ
คล่องตัวอาศัยอำ�นาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกคำ�สั่งไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำ�นาจในการอนุมัติให้หน่วยงานในความ
รับผิดชอบใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
๑.๑ รองอธิบดี
๑.๒ ผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก
๒. การอนุมตั ติ ามความในข้อ ๑ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกรมป่าไม้วา่
ด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

