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อุทยานแห่งชาติ เป็นพ้ืนท่ีทางธรรมชาติท่ีได้รับการประกาศจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของชาต ิ
ใหค้งอยู ่มใิหถ้กูทำาลายหรอืมกีารเปลีย่นแปลงไป  ทัง้นีก้เ็พือ่อำานวยประโยชนแ์กค่นท้ังชาติ 
จึงนับได้ว่าอุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าและมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องแสดงความมีจิตสำานึกและมีส่วนร่วมในการ 
คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ มาตรการหนึ่งในการ 
คุ้มครอง ดูแล รักษาอุทยานแห่งชาติเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตัวทรัพยากรธรรมชาติ  
อันได้แก่ การกำาหนดกฎระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
ก็เพื่อเป็นหลักยึดถือปฏิบัติสำาหรับผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

สำานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำาหนังสือ “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอุทยานแห่งชาติ” เพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา
และเป็นแนวยึดถือปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน  
หนังสือฉบับนี้ได้ดำาเนินการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศสืบไป

(นายสมพงษ์  จีราระรื่นศักดิ์)
ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ

พฤษภาคม ๒๕๕๖
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คำานำา ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ๓
บทนำา �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ๕

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชกำาหนด 

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
 -  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔ ������������������������������������������ ๑๐
 -  NATIONAL PARK ACT, B�E� 2504 ������������������������������������������������ ๑๙

กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ �������������������������� ๒๖
 - ระเบียบกรมป่าไม้ ที่เกี่ยวข้อง ������������������������������������������������������������������� ๓๖
 - ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้อง ������������������� ๔๕
 - ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้อง ������������������� ๖๕
 - คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้อง ����������������������� ๙๔
 - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ���������������������������������������� ๙๙

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
 - พระราชบัญญัติการประมง ������������������������������������������������������������������������ ๑๔๖
 - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย ��������������������������������������������������� ๑๕๑
 - พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ��������������������������������������������������������������� ๑๕๖

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
 - งานวิชาการ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ๑๗๐
 - การถ่ายทำาภาพยนตร ์������������������������������������������������������������������������������� ๑๘๓

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
 -  การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ���������������������������������������������������� ๑๙๔
 -  มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำาเนินคด ี����������������������������� ๒๐๒
 -  อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ���������������������������������������������������������������� ๒๑๘
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แนวความคิดเร่ืองอุทยานแห่งชาติเร่ิมมีมาประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว คือ ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาช่วงเวลานั้นได้มีการสำารวจและบุกเบิกดินแดนทางตะวันตกของทวีป
อเมริกาเหนือเพื่อการตั้งถิ่นฐาน ขยายพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อความรู้ในดินแดนที่ยังไม่มีการ
บุกเบิก เหตุผลผลักดันให้มีการสำารวจดังกล่าวคือ การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร อันทำา 
ให้มีพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย  และพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลผลิตน้อยลง การสำารวจและบุกเบิก
ดังกล่าวทำาให้การค้นพบภูมิประเทศที่งดงามหลายแห่ง การตั้งถิ่นฐานและการเพาะปลูกใน 
พื้นที่ที่บุกเบิกจากพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทำาให้พื้นที่ป่าลดลงมาก จนปี พ.ศ. ๒๔๐๗ แนวความ 
คิดทางนิเวศวิทยาของ George Perkins Marsh ในหนังสือ Man and Nature ที่ว่า “มนุษย์
ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การทำาลายธรรมชาติก็เท่ากับว่าเป็นการทำาลายตัวมนุษย์เอง” ได้ 
จุดประกายให้มีการริเร่ิมการสงวนแหล่งธรรมชาติข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Abraham 
Lincoln  ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่ Yellowstone 
โดยในระยะแรกมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพียงเพื่อป้องกันแหล่ง
ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น ต่อมาในระยะ ๕๐ ปีมานี้ คำาว่า “อุทยานแห่งชาติ” ได้ถูกหลาย
ประเทศนำาไปใช้ในพื้นที่ที่สถานภาพและวัตถุประสงค์ที่ต่างกันมากขึ้นทุกที  

ในการประชุม The World Congress on National Parks and Protected Areas 
ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ณ ประเทศเวเนซูเอลา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดนิยาม 
และจัดแบ่งประเภทของพื้นที่อนุรักษ์เป็น categories I-IV โดยให้อุทยานแห่งชาติจัดอยู่ใน 
categories II โดยนิยามให้อุทยานแห่งชาติ หมายถึง “พื้นที่ธรรมชาติทางบกและ/หรือ
ทะเลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองรักษาระบบนิเวศที่ปรากฏในพื้นที่เพื่อประชาชนรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรืออนุญาตให้ครอบครองที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและ
เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ด้านวิจัย ศึกษาหาความรู้ และนันทนาการที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและกำาหนดให้การคุ้มครองความหลากหลายของชนิด
พันธุ์และสายพันธุ์ การรักษาสภาพธรรมชาติเพื่อให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและการอำานวย
ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคุ้มครองความเป็นธรรมชาติสันโดษ การคุ้มครอง 
ลักษณะพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์รองและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้”

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง 
“ที่ดินซึ่งรวมความทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำาน้ำา ทะเลสาบ เกาะ 
และที่ชายทะเล ที่ได้รับการกำาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ…ลักษณะที่ดินดังกล่าว เป็นที่ที่มี 
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สภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวง การเมือง ท้ังน้ีการกำาหนดดังกล่าวก็เพ่ือให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ 
เดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป”

ดังนั้น การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจึงมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีทรัพยากรที่ดีเด่น และหาได้ยากในพื้นที่นั้น ซึ่ง

ได้แก่ พืช สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ส่ิงท่ีน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม มิให้เสื่อมสภาพลงไป ฉะนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดย
เฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่บริหารงานอย่างเพียงพอ

๒. เพ่ือให้เป็นสถานท่ีสำาหรับการศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติน้ัน เปรียบเสมือนห้องเรียนกลางแจ้ง ซ่ึงสามารถ 
ศึกษา ค้นคว้าวิจัยได้โดยไม่สิ้นสุด ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติจะต้องมีบริการในด้านการศึกษา 
เช่น การบรรยาย ฉายภาพยนตร์ เอกสารเผยแพร่ และห้องสมุด นอกจากนี้ จะต้องให้
ความร่วมมือกับสถานการศึกษาหรือสถาบันต่างๆ เพื่อไปศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ

๓. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  โดยที่อุทยานแห่งชาติทั่วไปมี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งอาจจะเป็นทิวเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ถ้ำา หุบเหว หน้าผา ฯลฯ การ
พักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติกระทำาได้โดยวิธีต่างๆ เช่น การตั้งแคมป์พักแรม ดูสัตว์ 
ถ่ายรูป เดินป่า ชมทิวทัศน์ เป็นต้น ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติจะต้องจัดการให้มีกิจกรรมทาง 
นันทนาการ จัดให้มีความสะดวกในการคมนาคม สถานที่พักแรม ร้านอาหาร และสิ่งอำานวย 
ความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ 

การกำาหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาตินั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังนี้

๑. พื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางนิเวศ
วิทยาของพื้นที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลได้กำาหนดมาตรฐานไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร 
แต่ทั้งนี้ ก็ไม่เป็นเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับคุณค่าของพื้นที่เป็นสำาคัญ

๒. พื้นที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้
สัตว์ป่า หรือมีพืช สัตว์ ท่ีน่าสนใจและหายาก มีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม 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  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในเร่ืองของธรรมชาติวิทยาและนิเวศ
วิทยา

๔.๓  เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป  ท้ังในปัจจุบันและอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องและถาวรตลอดไป

การประกาศจัดตั้งหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติมีขั้นตอนในการดำาเนินการ ดังนี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีลำาดับขั้นตอนการกำาหนดหรือขยายเขต
อุทยานแห่งชาติตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามกระบวนการตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสนอร่างกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา) ดังนี้ 

๑. สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลเบื้องต้น การ
สำารวจสภาพพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ มีความเหมาะสมที่จะกำาหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาต ิ
หรือผนวกเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
พิจารณา

๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาความเหมาะสมและตรวจ
สอบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการกำาหนดไว้เป็นพื้นที่ดำาเนินการตาม
กฎหมายอื่น เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เขต
หวงห้ามทางราชการทหาร หรือไม่ จากนั้น มีหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อขอความเห็นชอบในการกำาหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 

๓. เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมีหนังสือให้ความเห็นชอบแล้ว กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือแต่งตั้งหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อเข้าควบคุม ดูแล รักษา หรือบำารุงพื้นที่ในระหว่างการดำาเนินการ 
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 

๔. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้ง  หรือสั่งการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวดำาเนินการสำารวจพื้นที่เตรียมการประกาศหรือขยาย
เขตอุทยานแห่งชาติเบื้องต้น พร้อมลงแนวเขตในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พร้อมทั้ง 
จัดทำารูปเล่มข้อมูลการสำารวจพื้นที่เบื้องต้น รายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช พิจารณา

๕. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาตินำาเรื่อง 
การกำาหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้นำาชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน และราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งนำาเรื่องเสนอที่ประชุมสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อทราบ โดยจัดทำาข้อมูลของสภาพพื้นที่ป่าโดยละเอียดชี้ให้เห็นถึง
ความจำาเป็นและความสำาคัญของการกำาหนดหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ



8

๖. เจ้าหน้าท่ีจากสำานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทำาการสำารวจรังวัดพ้ืนท่ีร่วมกับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำาผลการรังวัดมาดำาเนินการจัดทำา 
แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา 

๗. สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  นำาผลการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ตามข้อ ๔  เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทำาลายทรัพยากรป่าไม้ประจำาจังหวัด หรือท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพ่ือทราบ 
แล้วรายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา

๘. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบพิจารณาความพร้อมของ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา เสนอเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำาร่างพระราชกฤษฎีกา บันทึก
หลักการและเหตุผล พร้อมแนบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา จำานวน ๑๔๐ ชุด  เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือเรียนเลขา 
ธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 
(เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครั้งที่ ๑)

๑๐. เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว  สำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

๑๑. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง
รายละเอียดในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา

๑๒. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจพิจาณาและยืนยันร่าง
พระราชกฤษฎีกา ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมแผนที่
ท้ายพระราชกฤษฎีกา จำานวน ๑๒ แผ่น ไปยังสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๓. สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกา พร้อมจัดส่งแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามที่สำานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำานวน ๒,๐๐๐ แผ่น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ครั้งที่ ๒)

๑๔. สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่างพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแล้ว นำาข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือลงพระปรมาภิไธยและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาบังคับ 
ใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๑๕. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาให้
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 
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พระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และพระร�ชกำ�หนด พระร�ชกฤษฎีก�ที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔
_____________________________

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

เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอม 

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน 

พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา
ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำาน้ำา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย

(๒) “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า ท่ีดินท่ีได้กำาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) “ไม้” หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น  เป็นกอ  เป็นเถา 
ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม้

(๔) “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ ส่ิงท่ีเกิด
จากสัตว์  และสิ่งที่สัตว์ทำาขึ้น

(๕) “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๖) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้ 
มีอำานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี  และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
การกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำาหนดบริเวณที่ดินแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติ เป็นท่ี
น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมย์ 
ของประชาชน ก็ให้มีอำานาจกระทำาได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดง 
แนวเขตแห่งบริเวณที่กำาหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำาหนดนี้เรียกว่า 
“อุทยานแห่งชาติ”

ที่ดินที่จะกำาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ 
กระทำาโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดให้ม ี
แผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายแสดงเขต 
อุทยานแห่งชาติไว้ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

หมวด ๒
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๙ ให้มีกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” ประกอบ 
ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน 
และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจาก 
ตำาแหน่งเมื่อ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕)  ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก  เว้นแต่คดีความผิดท่ีเป็น

ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
เมื่อกรรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
กรรมการผู้ได้รับแต่งต้ังตามความในวรรคก่อน อยู่ในตำาแหน่งตามวาระเท่าท่ีผู้ท่ีตนแทน
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มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ 
ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ การประชุมทุกคราว ต้องมีกรรมการประชุมไม่ต่ำากว่าก่ึงจำานวนของกรรมการ 

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง 

อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำาปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้

(๑)  การกำาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  และการขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ

(๒)  การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๓)  เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

หมวด ๓
การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๑๖  ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑)  ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
(๒)  เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อม

สภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำามันยาง น้ำามันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(๓)  นำาสัตว์ออกไป หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
(๔)  ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำาให้เส่ือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด

หรือทราย
(๕)  เปล่ียนแปลงทางน้ำาหรือทำาให้น้ำาในลำาน้ำา ลำาห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง
(๖)  ปิดหรือทำาให้กีดขวางแก่ทางน้ำาหรือทางบก
(๗)  เก็บหา นำาออกไป ทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำาให้เสื่อม

สภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำาผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว
(๘)  เก็บหรือทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้
(๙)  นำายานพาหนะเข้าออก หรือขับข่ียานพาหนะในทางท่ีมิได้จัดไว้เพ่ือการน้ัน

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๐) นำาอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่
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(๑๑) นำาหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
(๑๒) นำาสัตว์เล้ียงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดี

กำาหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๑๓) เข้าไปดำาเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ
(๑๕) นำาเคร่ืองมือสำาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้น 
กำาหนดไว้

(๑๖) ยิงปืน ทำาให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(๑๗) ส่งเสียงอ้ือฉาวหรือกระทำาการอ่ืนอันเป็นการรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อน

รำาคาญแก่คนหรือสัตว์
(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำาให้เกิดเพลิง

มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำาให้หลักเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ซ่ึงพนักงาน 
เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์

มาตรา ๑๘ บุคคลซ่ึงเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ  ต้องปฏิบัติตามคำาส่ังของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำาหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

มาตรา ๑๙ บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือ
การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพัก
อาศัย หรือเพื่ออำานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม 
ระเบียบที่อธิบดีกำาหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐ การจับกุมปราบปรามผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

มาตรา ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจออกคำาส่ังให้ผู้กระทำาความผิดตามมาตรา
๑๖ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำาใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี  เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนใหม่ 
หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจสั่งให้ 
ผู้กระทำาความผิดทำาลายหรือร้ือถอนส่ิงน้ันๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำาให้ส่ิงน้ันๆ 
กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำาความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำา 
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ความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที ่
จะกระทำาดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำาความ
ผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำาการเสียเองนั้น

หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๒๓  ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชำาระเงินเนื่องในการที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสีย 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน สำาหรับการที่ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่ 
ในอุทยานแห่งชาติ อธิบดีมีอำานาจกำาหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำารุงอุทยานแห่งชาติ เงินค่าปรับที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายได้อื่นๆ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 
เสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกำาหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

หมวด ๕
บทกำาหนดโทษ

มาตรา ๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) มาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำา 
ทั้งปรับ

มาตรา ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ถ้าปรากฏว่าสัตว์ หรือ
ทรัพย์สินท่ีเก็บหาหรือนำาออกมีราคาแพงเล็กน้อย หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กน้อย 
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
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจเปรียบเทียบได้

มาตรา ๒๙  บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้
ในการกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) ฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือมาตรา ๑๖ (๒) 
ฐานทำาให้เป็นอันตรายหรือทำาให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือตามมาตรา ๑๖ (๓) ฐานทำาให้เป็น 
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อันตรายต่อสัตว์ หรือตามมาตรา ๑๖ (๔) ฐานทำาให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพแก่ดิน 
หิน กรวด หรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคำานึงว่าเป็นของผู้กระทำาความผิดและมี 
ผู้ถูกลงโทษตามคำาพิพากษาของศาลหรือไม่

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๐  สัมปทานและใบอนุญาตทำาไม้หรือเก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำาประโยชน์ในที่ป่าคุ้มครอง หรือป่าสงวนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทำาเหมืองแร่ และสัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใด
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป เพียงเท่า 
กำาหนดอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    จอมพล ส. ธนะรัชต์
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ เพ่ือคุ้มครองรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู ่
ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำาลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำานวยประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๗๘  ตอนที่ ๘๐  วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔)
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พระราชกำาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ. ๒๕๓๒
______________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกำาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒”
มาตรา ๒ พระราชกำาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซ่ึงได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราช 
กฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไป เพียงเท่ากำาหนดอายุของใบ 
อนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
๑๖ (๑๓) ก่อน”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
          นายกรัฐมนตรี



1717

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำาหนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทาน
บัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้
แก่บุคคลใดไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการกำาหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีที่อนุญาตดังกล่าว 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบ
อนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม ้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำาหนดให้สิทธิการทำากิจการที่ได้
รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลง หากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม ้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกำาหนดนี้

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖  ตอนที่ ๘  วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒)
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พระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ.  ๒๕๔๕

______________________
ฯลฯ

มาตรา ๑๒๙ ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้แก้ไขคำาว่า  
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” คำาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตร” เป็น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม” คำาว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช”

ฯลฯ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดย
มีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของ 
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และ
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รัฐมนตรี 
ผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้ม ี
การแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให ้
เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควร
แกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนสว่นราชการ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม 
ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด
ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงาน
ใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี  
ผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำานาจหน้าท่ี และเพ่ิม 
ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว  ซึ่งเป็นการแก้ไขให้
ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

(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.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim 
that;

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 และประก�ศที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นของ
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ ต�มพระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔
..............................................

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
อทุยานแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอำานาจหนา้ทีข่องสว่นราชการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยาน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
อุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔ 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคำาส่ังอ่ืนใด ในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้ว หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ แต่งต้ังให้ผู้ดำารงตำาแหน่งต่อไปน้ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔

๓.๑  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑)  อธิบดี
(๒)  รองอธิบดี
(๓)  นักวิชาการป่าไม้ ๑๐ ชช.
(๔)  ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๕)  ผู้อำานวยการสำานัก
(๖)  ผู้อำานวยการกอง
(๗)  เลขานุการกรม
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(๘)  ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
(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 
นายช่างสำารวจ ช่างสำารวจ นายช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ช่างภาพ ช่างไฟฟ้า

(๑๔) พนักงานพิทักษ์ป่า ควาญช้าง นายท้ายเรือกลลำาน้ำา ช่างซ่อมบำารุง
หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ พนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักร พนักงานสต๊าฟส์ พนักงานสวนป่า ช่างรังวัด นายท้ายเรือ
กลชายทะเล พนักงานวิทยุสื่อสาร  

๓.๒ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(๔) ผู้อำานวยการสำานัก
(๕) ผู้อำานวยการกอง
(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) ช่างเคร่ืองมือกล พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเคร่ืองจักร พนักงาน

สวนป่า
๓.๓  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำานวยการสำานัก
(๕) ผู้อำานวยการกอง
(๖) เลขานุการกรม
(๗) นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๘) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง       

เจ้าพนักงานประมง
(๙) เจ้าหน้าที่สื่อสาร นักเดินเรือ นายเรือ นายท้ายเรือ นายช่างกลเรือ 

ช่างเครื่องเรือ
๓.๔  สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ปลัดกระทรวง
(๒) รองปลัดกระทรวง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๔) หัวหน้าสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(๕) นักวิชาการส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล ในสังกัดสำานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
๔.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๓ มีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
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๔.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๔ มีอำานาจหน้าที่ในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ

ข้อ ๕ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

       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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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ปฏิบัติงานโครงการหลวง
อินทนนท์ โครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวงแม่ปูนหลวง โครงการหลวง 
ห้วยน้ำาขุ่น โครงการหลวงห้วยน้ำาริน จังหวัดเชียงราย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ- 
ราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้มีอำานาจในการดำาเนินการขยายเขตการไฟฟ้า 
ในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา อุทยานแห่งชาติและอำานวย
ความสะดวกในการทัศนาจรในอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้ผู้แทนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ผู้ปฏิบัติงานโครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง โครงการหลวงห้วยน้ำาขุ่น โครงการหลวงห้วยน้ำาริน จังหวัด
เชียงราย เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  ให้มีอำานาจ 
ปฏิบัติการในการขยายเขตการไฟฟ้าในเขตอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตท้องที่ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                  (ลงนาม)   ยงยุทธ  ติยะไพรัช
          (นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓  ตอนที่ ๔๖ ง  ลงวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________

โดยท่ีเป็นการสมควรแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีกองทัพเรือ ผู้ท่ีกองทัพเรือได้มีคำาส่ังมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้มีอำานาจในการดำาเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำา
หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง 
ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ และอำานวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน 
อุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีกองทัพเรือ 
ผู้ที่กองทัพเรือได้มีคำาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เป็น 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำานาจในการ 
ดำาเนินการก่อสร้างและปฏิบัติงานประจำาหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ในเขตพื้นที ่
รับผิดชอบของหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

                (ลงนาม) ยงยุทธ ติยะไพรัช
                         (นายยงยุทธ ติยะไพรัช)

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓  ตอนพิเศษ ๗๒ ง  ลงวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ ผู้ที่กองทัพอากาศได้มีคำาสั่ง 
มอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการป้องกันทางอากาศ 
(RTADS Phase II) ซึ่งปฏิบัติงานสถานีเรดาร์ สถานีโทรคมนาคม การก่อสร้างถนนและ 
การป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้มีอำานาจในการจับกุม 
ปราบปรามผู้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และมีอำานาจในการ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำานาจ 
ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  เพื่อประโยชน์ใน
การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กองทัพ
อากาศ ผู้ท่ีกองทัพอากาศได้มีคำาส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมและ 
แจ้งเตือน การป้องกันทางอากาศ (RTADS Phase II)  ซึ่งปฏิบัติงานสถานีเรดาร์ สถานี
โทรคมนาคม การก่อสร้างถนนและการป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ ให้มีอำานาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และมีอำานาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ท้องที่ตำาบลปรังเผล อำาเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

         (ลงนาม)  ยงยุทธ ติยะไพรัช
         (นายยงยุทธ ติยะไพรัช)
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓  ตอนพิเศษ ๙๐ ง  ลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
..............................................

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ผู้ที่ได้รับคำาสั่งมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ผู้อำานวยการสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และหัวหน้าสถานีวิจัย 
โครงการหลวงอินทนนท์ ซ่ึงปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  ให้มีอำานาจในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และมีอำานาจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ 
หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพ่ืออำานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ
โครงการหลวง ผู้ท่ีได้รับคำาส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อำานวยการสถานีวิจัยโครงการ 
หลวงอินทนนท์ และหัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งปฏิบัติงานภายในพื้นที่
รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  ให้มีอำานาจในการ 
จับกุมปราบปรามผู้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และมีอำานาจ 
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัย 
อำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายใน
พื้นที่ที่กำาหนดไว้บริเวณหน่วยวิจัยดอยผาตั้ง สวนสิริภูมิ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ์
(ขุนกลาง) ขุนห้วยแห้ง และหน่วยแม่ยะน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

  (ลงนาม)   เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
            (นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง  ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา พ.ศ. ๒๕๓๕
..............................................

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕  เพื่อให้มีอำานาจในการดำาเนินการขุดลอกแหล่งน้ำาในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งอันเป็นการกระทำา
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่า

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงแต่งต้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีอำานาจปฏิบัติการในการขุดลอกแหล่งน้ำาในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งที่
อยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

      (ลงนาม)   เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
                       (นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓  ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง  ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม้

..............................................

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช บางตำาแหน่งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  ให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  แต่งตั้งให้พนักงานราชการ  ตำาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑)  พนักงานพิทักษ์ป่า
(๒)  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ ๑  มีอำานาจหน้าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ ๓  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็น 
ต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

               (ลงนาม) สุวิทย์  คุณกิตติ
                (นายสุวิทย์  คุณกิตติ)
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖  ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ลงวันท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ระเบียบกรมปาไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๗

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรม 
ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมป่าไม้กับมูลนิธิพระธรรมกายขึ้น

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔  อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวาง
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ที่จะอำานวยความสะดวก เพื่อปฏิบัติการ
เกี่ยวกับโครงการศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งเป็นโครงการร่วม 
ระหว่างกรมป่าไม้กับมูลนิธิพระธรรมกาย เท่านั้น

ข้อ ๓  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำาหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีใช้สำาหรับกิจการของโครงการ
ศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมร่วมกับมูลนิธิพระธรรมกาย โดยให้มีแผนท่ีแสดงบริเวณดังกล่าว 
และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทำาเครื่องหมายแสดงแนวเขตของบริเวณพื้นที่ที่จะ
ใช้เพื่อกิจการของโครงการนี้ไว้ให้ชัดเจน แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ และส่งสำาเนาให้
มูลนิธิพระธรรมกายทราบด้วย

ข้อ ๔  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้  ให้
ทำาหน้าที่หัวหน้าศูนย์และฝึกอบรมจริยธรรม ร่วมกับมูลนิธิพระธรรมกายในเขตอุทยานแห่ง 
ชาติท่ีเก่ียวข้องมีอำานาจปฏิบัติการในเขตท่ีได้ประกาศกำาหนดตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามโครงการ 
ศึกษาและฝึกอบรมจริยธรรมในเขตอุทยานแห่งชาติที่กรมป่าไม้เห็นชอบ

ข้อ ๕  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิพระธรรมกายจัดทำาแผนการก่อสร้าง
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการจัดการอุทยานแห่งชาติ และให้ดำาเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี
และทำาการก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกตามแบบแปลนท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ 
ภายในขอบเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศกำาหนดตามข้อ ๓.

ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องตัดไม้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสภาพของ
พ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ตามโครงการน้ีให้หัวหน้า
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อุทยานแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ทำาหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ดังกล่าวใน
ข้อ ๔ ดำาเนินการดังน้ี

(๑)  ทำาบัญชีไม้ที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนที่และทำาบัญชีแสดงชนิดและขนาดของไม้
ที่จำาเป็นต้องตัดฟันเพื่อขอรับการอนุมัติก่อนดำาเนินการตาม (๒)

(๒)  ไม้ท่ีมีขนาดต้ังแต่ ๑๐๐ เซนติเมตรข้ึนไป ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขอรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้

(๓)  ไม้ท่ีมีขนาดต่ำากว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้
รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ทำาหน้าที่หัวหน้าศูนย์ดังกล่าวในข้อ ๔ มีอำานาจดำาเนิน
การได้

ในการวัดขนาดไม้ให้ถือเกณฑ์การวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง ๑๓๐ เซนติเมตรจาก 
พื้นดิน

ไม้ที่ตัดออกตาม (๒) และ (๓) ให้กระทำาได้เฉพาะในขอบเขตของพื้นที่ที่ได้กำาหนด
ให้ใช้เพื่อการก่อสร้างหรือเพื่อการปรับปรุงสภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่จำาเป็นต่อโครงการนี้  และการทำาทางเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น  ให้ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ทำาหน้าที่หัวหน้า
ศูนย์ดังกล่าวในข้อ ๔ จัดทำาบัญชีทรัพย์สินจำานวนไม้ที่ตัดฟันลงตามที่ปรากฏในบัญชีนั้นไว้
เป็นหลักฐาน  และหากมีความประสงค์จะนำาไม้ไปใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติ  ก็ให้ขอ
อนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้

ข้อ ๖. ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีจะต้องตีความและวินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗

                (ลงนาม)  จำานงค์  โพธิสาโร
                  (นายจำานงค์  โพธิสาโร)
                            อธิบดีกรมป่าไม้



38

ระเบียบกรมปาไม้
ฉบับที่  ๑ / ๒๕๐๖

เรื่อง  การนำาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
______________________

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔  และโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  อธิบดีกรมป่าไม้กำาหนด 
ระเบียบการนำาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้  คือ

ก.  ม้า ลา ฬ่อ  เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ข.   สุนัข
ค.  เป็ดและไก่ที่นำาไปใช้บริโภค
ง.   สัตว์ชนิดอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นหนังสือ
ข้อ ๑  ผู้ที่ประสงค์จะนำาสัตว์ชนิดที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ก. ข. และ ง. เข้าไปใน

เขตอุทยานแห่งชาติ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจำาทางเข้าทราบชนิด จำานวนสัตว์ และ
ระยะเวลาที่จะนำาออก โดยกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดให้ 
และให้นำาหลักฐานการฉีดยาป้องกันโรคระบาดของสัตว์นั้นไปแสดงด้วย

ข้อ ๒  ผู้นำาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องนำาสัตว์เลี้ยง
หรือพาหนะนั้นกลับออกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติในระยะเวลาตามที่ตนแจ้งตามข้อ ๑  เว้น 
แต่จะได้รับการอนุญาตจากหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓  ผู้นำาสัตว์เล้ียงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ข้อ ๑ ต้องควบคุม
ดูแลและให้อาหารแก่สัตว์พาหนะนั้น และต้องกักขังผูกหรือล่ามสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์พาหนะ
นั้นไว้ในบริเวณที่พัก หรือในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อการนั้น ห้ามมิให้ปล่อย
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะออกบริเวณดังกล่าวแล้ว ยกเว้นการใช้สัตว์ที่เป็นพาหนะสำาหรับขี่
ไปตามทางที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดไว้เพื่อการนั้น

ข้อ ๔  ถ้าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะที่นำาเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเกิดเป็นโรค
ระบาดหรือตายในอุทยานแห่งชาติ  ผู้นำาเข้าต้องกักขัง ผูกหรือล่ามสัตว์นั้นไว้  และห้ามมิให้
นำาซากสัตว์ที่ตายเคลื่อนที่ และให้รีบแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิ
ให้โรคระบาดแพร่หลายออกไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเสียได้ โดย 
ผู้นำาเข้าจะเรียกค่าเสียหายใดๆ จากพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ และผู้นำาเข้าต้องออกค่าใช้จ่าย
สำาหรับการถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อ ๕  ถ้าผู้นำาสัตว์เล้ียงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หรือตามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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ดำาเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนและจัดการกับสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี และผู้นำาเข้าต้อง
ออกค่าใช้จ่ายสำาหรับการนั้น  ถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๖  ถ้าปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงพาหนะของผู้ใดที่นำาเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจะ
ทำาร้ายแก่คนหรือสัตว์อื่นๆ หรืออาจทำาความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งใดๆ ซึ่งผู้นำาเข้าไม่
สามารถป้องกัน หรือควบคุมสัตว์นั้นได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำาการใดๆ แก่สัตว์นั้น 
เพ่ือป้องกันหรือยับย้ังอันตรายหรือความเสียหายได้ตามควรแก่กรณี โดยผู้นำาเข้าหรือเจ้าของ
สัตว์นั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำาของสัตว์นั้น และต้อง
ออกค่าใช้จ่ายสำาหรับการนั้น  ถ้าพึงมีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     ให้ไว้  ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๐๖

         (ลงนาม) วิเชียร  กุญชร ณ อยุธยา
                   (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)
                       อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมปาไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการทำาเหมืองแร่ 

หรือปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทาน  
อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำาหนดอุทยานแห่งชาติใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙

______________________

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปดำาเนิน
กิจการทำาเหมืองแร่ที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วย 
แร่หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำาหนด
อุทยานแห่งชาติใช้บังคับ รวมทั้งการกำาหนดอัตราและการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 
เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางอย่างเดียวกัน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓)  มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๓ 
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  พ.ศ. ๒๕๓๒  อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนิน
กิจการทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ
สัมปทาน อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำาหนดอุทยานแห่งชาติใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๓๙  เป็นต้นไป
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ  และคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔  ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 หมวด ๑
การขออนุญาต

ข้อ ๕  บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตรตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่หรือสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำาหนด
อุทยานแห่งชาติแห่งใดใช้บังคับและมีความประสงค์จะดำาเนินกิจการทำาเหมืองแร่หรือ
ปิโตรเลียมในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นต่อไป  ให้ยื่นคำาขอต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นตาม
แบบ อ.ช. ๕ ท้ายระเบียบนี้พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำาขอ
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หมวด ๒
การขออนุญาต

ข้อ ๖  เมื่อได้รับคำาขออนุญาตตามข้อ ๕ แล้ว ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออกไป
ดำาเนินการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตและดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแต่ 
วันที่ได้รับขออนุญาต แล้วรายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขออนุญาตตามแบบ อ.ช.๖ 
พร้อมความเห็นให้กรมป่าไม้พิจารณา  โดยในการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการพิจารณาให้ 
ความเห็นนั้น  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอาจประสานงานกับป่าไม้เขตท้องที่ขอสำาเนาหลักฐาน 
การตรวจสอบสภาพพื้นที่และการอนุญาตเดิม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  มาประกอบพิจารณาดำาเนินการก็ได้

ข้อ ๗  การอนุญาตให้เป็นอำานาจของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบ
หมายและมีกำาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๕ ปี

ในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเห็นควรไม่อนุญาต
ให้เข้าไปดำาเนินกิจการทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนให้เสนอกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กันพื้นที่ส่วนนั้นออกจากเขต
ประทานบัตรโดยอาศัยอำานาจตาม มาตรา ๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๘  ผู้รับอนุญาตต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามอัตราที่อธิบดี
กรมป่าไม้กำาหนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้และเมื่อจะเข้าไปดำาเนินการทำา
เหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพื้นที่ส่วนใดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตต้องชำาระค่า
ตอบแทนในการเข้าไปดำาเนินกิจการทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีส่วนน้ัน ตามอัตราท่ี
อธิบดีกรมป่าไม้กำาหนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบน้ี  โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
เป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้นำาเงินจำานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิม

ข้อ ๙  การอนุญาตให้ใช้หนังสืออนุญาตตามแบบ อ.ช. ๗  ท้ายระเบียบนี้

หมวด ๓
การจัดการกับไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เปิดทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียม

ข้อ ๑๐  เมื่อผู้รับอนุญาตจะเข้าไปดำาเนินการทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียมในพื้นที่
ส่วนใดของพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทราบล่วงหน้าก่อนพร้อมแผนท่ี 
แสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓ เดือน และ
ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนต้องร่วมนำาตรวจสอบพื้นที่กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
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ข้อ ๑๑  เม่ือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้รับแจ้งตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้เร่งออกไปดำาเนิน
การสำารวจจัดทำาบัญชีไม้โดยให้ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้รับอนุญาตเป็นผู้นำาสำารวจ และให้ 
นำาระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจและการทำาไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำา
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อรายงานขออนุมัติกรมป่าไม้ต่อไป

ในการสำารวจไม้ให้ดำาเนินการสำารวจเฉพาะไม้ที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการ 
ทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียมเท่านั้น นอกจากนั้นให้ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ 
ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระทบกระเทือนกับสภาพอุทยานแห่งชาติน้อยที่สุดและเป็นการรักษาสภาพ
ธรรมชาติเดิมไว้

ข้อ ๑๒  เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติให้ตัดฟันไม้ดังกล่าวได้แล้ว  ให้หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติดำาเนินการตัดฟัน โดยได้รับการสนับสนุนการดำาเนินการจากองค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้  แต่ในกรณีท่ีจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการทำาเหมืองแร่หรือปิโตรเลียม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
อาจดำาเนินการตัดฟันโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้รับอนุญาต เพื่อนำาไม้ไปรวมหมอน หรือ 
กองไว้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการทำาเหมืองแร่หรือ
ปิโตรเลียมและจัดทำาบัญชีไม้รายงานกรมป่าไม้  เพื่อจัดการขายไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้หรืออนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำาไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษา 
อุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการ
ทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป

หมวด ๔
การต่ออายุหนังสืออนุญาต

ข้อ ๑๓  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาต  ให้ยื่นคำาขอต่อ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  หากไม่ยื่นภายใน 
กำาหนดเวลาดังกล่าวให้หมดสิทธิในการขอต่ออายุหนังสืออนุญาต

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรวบรวมหลักฐานคำาขอต่ออายุหนังสืออนุญาต พร้อมทำา 
ความเห็นเสนอกรมป่าไม้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำาขอ  และให้กรมป่าไม้พิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาคำาขอให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายใน ๔๕ วัน  นับแต่วันได้รับคำาขอ

ในระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ หากหนังสืออนุญาตสิ้นอายุลง ผู้รับอนุญาต 
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้

การต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ออกหนังสืออนุญาตใหม่มีระยะเวลาไม่เกินคราวละ 
๕ ปี และผู้รับอนุญาตต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม ้
กำาหนด  แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ในกรณีส่ังไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตทราบด้วย
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ข้อ ๑๔  ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตตายก่อนหนังสืออนุญาตส้ินอายุ  ผู้รับพินัยกรรมหรือ
ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกสามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่
วันผู้รับอนุญาตตาย ไม่ว่าหนังสืออนุญาตนั้นจะสิ้นอายุแล้วหรือมีอายุเหลือเท่าใด หากผู้รับ
พินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะดำาเนินกิจการต่อไปอีกให้ยื่น
คำาขอรับหนังสืออนุญาตใหม่

กรณีไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำาขอทราบด้วยและ
ให้นำาความในข้อ ๑๘  มาใช้บังคับ

ข้อ ๑๕  ถ้าหนังสืออนุญาตสูญหาย ชำารุด หรือถูกทำาลายไม่ว่ากรณีใดๆ จนไม่ 
สามารถอ่านสาระสำาคัญได้ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำาขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตต่อหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย ชำารุด หรือถูกทำาลาย

ใบแทนหนังสืออนุญาต ให้มีข้อความเช่นเดียวกับหนังสืออนุญาตเดิม  เว้นแต่วันที่
ออกใบแทนหนังสืออนุญาต และผู้ลงนามในใบแทนหนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามขณะที่ออก
ใบแทนหนังสืออนุญาตและให้หมายเหตุไว้ในใบแทนหนังสืออนุญาตถึงเหตุผลที่ออกใบแทน
หนังสืออนุญาตด้วย

ผู้รับอนุญาตต้อง ชำาระค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสืออนุญาตตามอัตราที่กรมป่าไม้ 
กำาหนดแต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๖  เม่ือปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้
หรือกระทำาผิดเง่ือนไขท้ายหนังสืออนุญาต อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย 
มีอำานาจสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตไม่เกิน ๑๒๐ วัน หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วแต่กรณี

คำาสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตหรือคำาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต  ให้ทำาเป็นหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตทราบ

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตรับ
ทราบตามวรรคสองได้  ให้ปิดคำาสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำาการ ตามหนังสือ 
อนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาต  เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว 
ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตรับทราบคำาสั่งนั้นตั้งแต่วันปิดคำาสั่ง

ข้อ ๑๗  ผู้รับอนุญาตท่ีถูกส่ังไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาตหรือถูกส่ังพักใช้หนังสืออนุญาต
หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตมีสิทธิ์อุทรณ์คำาสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต หรือนับแต่วันรับทราบคำาสั่ง หรือถือว่ารับทราบคำาสั่ง
พักใช้ หรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วแต่กรณี

คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๑๘  ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ย่ืนคำาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด
หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต หรือถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต หรือไม่ 
ประสงค์จะดำาเนินกิจการต่อไป ผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยบริวารต้องออกจากบริเวณพื้นที่ที่ได้ 
รับอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่ต่อ 
อายุหนังสืออนุญาต หรือวันที่รับทราบคำาสั่ง หรือถือว่ารับทราบคำาสั่งเพิกถอนหนังถือ
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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๖
..............................................

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำาหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ว่าด้วยการเก็บ การรักษาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔  และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วน 
ราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. 
๒๕๔๕ อธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า
ด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นต้นไป
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

“เงินรายได้” หมายความว่า เงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
หรือสำานักอุทยานแห่งชาติ หรือสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาต ิ
ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ดังต่อไปนี้

(๑)  ค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ
(๒)  ค่าธรรมเนียมสำาหรับการอนุญาตให้เข้าดำาเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติ
(๓)  ค่าตอบแทนสำาหรับการอนุญาตพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
(๔)  เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๕)  เงินค่าปรับท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราช 

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔
(๖)  เงินรายได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานอุทยานแห่งชาติ

“บำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า การดำาเนินการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ 
ในการคุ้มครองดูแลรักษาและพัฒนาอุทยานแห่งชาติหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำานวย
ความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน

“อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า อุทยานแห่งชาติท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศ 
จัดตั้ง
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“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อ ๔  ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบนี้ 

และให้มีอำานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๕  อธิบดีมีอำานาจแต่งต้ังกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ” ประกอบด้วย อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี 
มอบหมายเป็นประธาน ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และ 
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)  กำาหนดกรอบนโยบายการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
(๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน/โครงการ ท่ีขอใช้เงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษา

อุทยานแห่งชาติ
(๓)  กำาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยาน 

แห่งชาติ
(๔)  ควบคุมการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อ 

๑๓ แห่งระเบียบนี้
(๕)  ดำาเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยาน

แห่งชาติ
การประชุมของคณะกรรมการ ให้มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็น

องค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธาน 

ทำาหน้าที่เป็นประธานแทน
การลงมติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๒

การรับจ่าย การเก็บรักษา และการจัดทำาบัญชีเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๖  การรับเงินตามระเบียบนี้ ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับ
เงินค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติให้ใช้บัตรค่าบริการ
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ข้อ ๗  เงินรายได้ให้นำาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารของส่วนราชการผู้เบิกท่ีเปิด
เพื่อการนี้และส่งสำาเนาใบนำาฝากให้ส่วนราชการผู้เบิกพร้อมรายงานการรับและนำาส่งหรือนำา
ฝากและใบนำาส่งเงินรายได้ ตามรูปแบบที่กำาหนดตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ส่วนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำาส่งหรือนำาฝาก การเก็บรักษาเงิน การ
ควบคุมและการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำาเภอและกิ่งอำาเภอ พ.ศ. 
๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม  เว้นแต่การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยว โดยได้รับอนุมัติ 
จากผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๘  เงินรายได้ให้นำาฝากหรือนำาส่ง ภายในกำาหนดดังนี้
(๑)  อุทยานแห่งชาติต่างๆ  นำาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วน

ราชการผู้เบิกอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ถ้าเงินรายได้เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำาฝากโดยด่วน 
แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๕ วันทำาการถัดไป

(๒)  สำานักอุทยานแห่งชาติ นำาเงินส่งกองคลังในวันท่ีได้รับเงินหรืออย่างช้า
ในวันทำาการถัดไป

ข้อ ๙  ทุกวันที่ ๑๕ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสรุปข้อมูลการรับและนำาฝากจาก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเพื่อจัดทำารายงานการรับและนำาฝาก จำานวน ๓ ฉบับ โดย
สำาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก ๒ ฉบับ พร้อมด้วยสำาเนาใบนำา
ฝากเพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้ ๑ ฉบับ และส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช  ๑ ฉบับ

ข้อ ๑๐  การเก็บรักษาเงินรายได้ให้จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยของทางราชการ โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานมีอำานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นอย่างน้อย ๓ คน เป็น
กรรมการเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๑๑  ในกรณีท่ีมีการรับเงินนอกเวลาปฏิบัติราชการตามปกติให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บโดยให้นำาส่งเงินและลงบัญชีในวันทำาการถัดไป

ข้อ ๑๒  แผนงาน/โครงการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  ให้ 
ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการตาม
ข้อ ๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำาเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอนุมัติ  จึงจะ
ดำาเนินการต่อไปได้

กรณีจำาเป็นเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนงาน/โครงการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือ 
ผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือให้ยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายได้ตามความ
เหมาะสม แล้วให้สำานักอุทยานแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการตามข้อ ๕ ทราบในโอกาสแรก 
ที่มีการประชุม
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ข้อ ๑๓  เงินรายได้ให้นำาไปใช้จ่ายได้เฉพาะเพ่ือบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑)  ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือจัดหาพัสดุเพ่ือดำาเนินงานของอุทยานแห่งชาติ
และอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

(๒)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
อุทยานแห่งชาติ

(๓)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(๔)  ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะอุทยานแห่งชาติ
(๕)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรม ทัศนศึกษา และดูงานเก่ียวกับงานอุทยาน

แห่งชาติของข้าราชการและลูกจ้าง หรือการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับอุทยานแห่งชาติแก่ 
บุคคลท่ัวไป

(๖)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำาเป็นในการบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ข้อ ๑๔  การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติหรือบริการนักท่องเท่ียว

ที่มิได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำานาจของอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๑๕  ให้อธิบดีกำาหนดวงเงินรายได้สำาหรับใช้ทดรองจ่ายเพื่อบำารุงรักษาอุทยาน

แห่งชาติของสำานักอุทยานแห่งชาติ และสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยาน 
แห่งชาติโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบเงินทดรองราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖  การอนุมัติการจ่ายเงิน หรือการอนุมัติให้ยืมเงินให้เป็นอำานาจของอธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

ข้อ ๑๗  การจ่ายเงินทุกคร้ังต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๘  บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศกำาหนด

ให้อุทยานแห่งชาติเบิกใบเสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ใน
อุทยานแห่งชาติจากสำานักอุทยานแห่งชาติ  และให้สำานักอุทยานแห่งชาติเบิกใบเสร็จรับเงิน
จากกองคลังไว้จ่าย

ข้อ ๑๙  ให้สำานักอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ จัดให้มีทะเบียนควบคุมใบ
เสร็จรับเงินและบัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

ข้อ ๒๐  เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ ให้สำานักอุทยานแห่งชาติจัดทำารายงานการรับจ่ายเงิน
รายได้ตามแบบที่กำาหนด  พร้อมทั้งรวบรวมใบสำาคัญคู่จ่ายและเอกสารอื่นๆ อันเป็นหลักฐาน 
แห่งหน้ีรายงานให้อธิบดีทราบภายในส้ินเดือนถัดไป และเก็บรักษาไว้เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ
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ข้อ ๒๑  ให้สำานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบ
บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ และใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของอุทยานแห่งชาติในท้องที่รับผิดชอบแล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปี

ข้อ ๒๒  ข้อกำาหนดหรือวิธีปฏิบัติอื่นใด ที่มิได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓  แบบรายงานและแบบพิมพ์บัตรเดิมที่ได้ใช้อยู่แล้ว ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ใช้ได้ต่อไปอีก จนกว่าจะมีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ตามแบบที่ประกาศกำาหนด

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

      (ลงนาม) สมชัย  เพียรสถาพร
            (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยว
และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยว และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ไว้เป็น 
ทางปฏิบัติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓)  มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒  และมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วย 
การอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือความตกลงอื่นใดในส่วนที่

กำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“การบริการนำาเที่ยว” หมายความว่า การนำาทางหรืออำานวยความสะดวกแก ่

นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อการศึกษา ชมธรรมชาติ หรือชมสัตว์ป่า 
ในอุทยานแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงการบริการอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติด้วย

ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รักษาการตามระเบียบน้ี
และมีอำานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อ ๖  ผู้ใดเข้าไป หรือนำาสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะใดๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
หรือได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพัก หรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช หรือใช้พื้นที่ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ในที่ที่จัดไว้ในอุทยานแห่งชาติ หรือใช้
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บริการเกี่ยวกับการบริการนำาเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้องเสียค่าบริการ หรือค่า 
ตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำาหนดไว้
สำาหรับอุทยานแห่งชาติน้ันๆ แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท่ี ๑ ท้ายระเบียบน้ี

ข้อ ๗  ในกรณีท่ีกลุ่มบุคคล คณะนักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซ่ึงรวมกันเพ่ือกระทำา
การอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการสนับสนุน ประสงค์จะพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ โดย
ขอลดค่าบริการ  หรือค่าตอบแทน ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำานาจสั่งลดได้ 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำาหนด

ข้อ ๘  ความในข้อ ๖ และข้อ ๗  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี หรือผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการป่าไม้

ข้อ ๙  การขออนุญาตและการอนุญาตตามระเบียบน้ี  ให้ดำาเนินการในบริเวณท่ีจัดไว้
เป็นเขตบริการในอุทยานแห่งชาติ โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกำาหนดจุดที่ตั้ง จัดทำา
แผนผัง กำาหนดจำานวนแปลงเพื่อกิจการต่างๆ แล้วรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำาหรับกิจการที่จะอนุญาตให้บุคคลเข้าไปดำาเนินการในบริเวณที่ได้อนุมัติให้กำาหนด
ไว้เป็นเขตบริการในอุทยานแห่งชาติ มีดังนี้

ก.  การจำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ข.  ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว
ค.  การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๑๐  ผู้ขออนุญาตเข้าไปดำาเนินกิจการตามข้อ ๙ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก. บุคคลธรรมดา

(๑) มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(๒)  ไม่เป็นโรคเร้ือน วัณโรคระยะอันตราย โรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติด

ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคเท้าช้าง หรือโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๓)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไร้ความ

สามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
(๔)  ไม่เป็นผู้เคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการป่าไม้

 ข. นิติบุคคล
(๑)  ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสำานักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(๒)  ในกรณีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมีสัญชาติไทย
(๓)  ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำากัด  ผู้เป็นหุ้นส่วนจำาพวกไม่จำากัดความ

รับผิด ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และมีทุนรวมกันอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำากัดนั้น 
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
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(๔) ในกรณีที่เป็นบริษัทจำากัด  กรรมการต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของ
บริษัทจำากัดเกินกว่าร้อยละห้าสิบต้องเป็นของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

(๕)  หุ้นส่วนจำากัด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำานาจทำาการแทนนิติ
บุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ก.

ข้อ ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะเข้าไปดำาเนินกิจการใดๆ  ในอุทยานแห่งชาติ  ตามข้อ ๙
ต้องยื่นคำาขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้น พร้อมด้วยหลักฐานดัง
ต่อไปนี้ 

(๑)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวอย่างอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกให้

(๒)  สำาเนาทะเบียนบ้าน
(๓)  แผนงานหรือโครงการ (กรณีกำาหนดให้มีแผนงานหรือโครงการ)
(๔)  แบบแปลนการก่อสร้าง  (กรณีกำาหนดให้มีแบบแปลนการก่อสร้าง)
(๕)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมหลักฐานต่างๆ ตาม

(๑) และ (๒) ของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
(๖) หลักฐานอื่นๆ ที่เห็นสมควร

เมื่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่สังกัดสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ 
หรือสำานักอุทยานแห่งชาติ ได้รับคำาขอพร้อมหลักฐานประกอบคำาขอครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำา
รายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้อง
ที่ หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับคำาขอ

ข้อ ๑๒  เมื่อผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่  หรือ 
ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ ได้รับรายงานตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ตรวจสอบพิจารณา
และทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับ
ตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๑๓  ผู้ย่ืนคำาขอต้องชำาระเงินค่าบริการแบบแปลนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ตามอัตราที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำาหนด แต่ไม่
เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒ ท้ายระเบียบนี้

เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าตอบแทน 
รายเดือนในวันที่ได้รับอนุญาต ตามสัดส่วนที่ได้รับอนุญาตในเดือนแรก สำาหรับในเดือนถัด
ไปให้ชำาระภายในวันที่ ๕  ของเดือนนั้น หรือภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำาหนด  ตามอัตราที่ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำาหนด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒ 
ท้ายระเบียบนี้
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ในกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติใด เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันต่อเนื่องกัน ให้ลดจำานวนเงินค่าตอบแทนรายเดือนใน
วรรคสอง ตามสัดส่วนวันที่ประกาศปิดการท่องเที่ยว

ข้อ ๑๔  การอนุญาต ให้เป็นอำานาจของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ในกรณีที่มีความจำาเป็นและเร่งด่วน การเข้าไปดำาเนินกิจการตามข้อ ๙ ก เป็นการ

ชั่วคราวที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง และมีระยะเวลาดำาเนินกิจการต่อเนื่องกันไม่เกิน ๑๕ วัน ให้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย แล้วรายงานให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทราบภายใน  ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีอนุญาต

การอนุญาตตามข้อ ๙ ข ผู้ยื่นคำาขอต้องได้รับอนุญาต หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยการนั้นก่อน

ข้อ ๑๕  การอนุญาตตามข้อ ๙ ก. และข้อ ๙ ข. ให้ใช้ใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๓
และการอนุญาตตามข้อ ๙ ค. ให้ใช้ใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๔ ท้ายระเบียบนี้

ใบอนุญาตให้กำาหนดอายุดังนี้
ก. การจำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก

(๑)  ไม่เกิน ๓ ปี  สำาหรับพื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร
(๒) ไม่เกิน ๕ ปี  สำาหรับพื้นที่เกิน  ๒๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 

ตารางเมตร
(๓)  ไม่เกิน ๑๐ ปี สำาหรับพ้ืนท่ีเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ 

ตารางเมตร
ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว

(๑) ไม่เกิน ๕ ปี สำาหรับพื้นที่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร
(๒) ไม่เกิน ๑๕ ปี สำาหรับพ้ืนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘,๐๐๐ 

ตารางเมตร
(๓) ไม่เกิน ๓๐ ปี สำาหรับพื้นที่เกินกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน

๓๒,๐๐๐  ตารางเมตร
ค. ไม่เกิน ๓ ปี สำาหรับการบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีความจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการท่องเที่ยว หรือ
พักอาศัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน อธิบดีมีอำานาจอนุญาตให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ดำาเนินการให้มีส่ิงปลูกสร้างตามแบบท่ีอธิบดีเห็นชอบ โดยให้บุคคลอ่ืนซ่ึงได้ย่ืนคำาขออนุญาต 
ตามข้อ ๑๑ ไว้แล้ว เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างแทน และให้กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตก 
เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทันที ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับบุคคลผู้ลงทุน
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ให้บุคคลผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตเข้าไปดำาเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างนั้นตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำาหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้

หมวด ๒
การขออนุญาตและการอนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

ข้อ ๑๗ การขออนุญาตในหมวดนี้  ผู้รับอนุญาตต้องยื่นคำาขออนุญาตตามข้อ ๑๑ 
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรวจสอบให้ได้
หลักฐานที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน พร้อมกับตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้รับอนุญาตว่าได้มีการ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วเสนอความเห็นไปยังผู้อำานวยการสำานักบริหาร 
จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำาขอ แล้วให้สำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำานวย
การสำานักอุทยานแห่งชาติ พิจารณาและจัดทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 

ในระหว่างการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากใบ
อนุญาตสิ้นสุดลงผู้รับอนุญาตจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตใหม่ หรือ
ได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต

ข้อ ๑๘  การอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ มีระยะเวลาตามที่กำาหนด
ไว้ในระเบียบนี้ โดยให้นำาบทกำาหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนราย
เดือนมาใช้บังคับด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเข้าไปดำาเนินกิจการได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี 
ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ยื่นคำาขออนุญาตเข้าไปดำาเนินกิจการตามที่ได้รับ
อนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด หรือไม่ประสงค์จะดำาเนินกิจการต่อไป นับต้ังแต่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุ หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต ผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยบริวารต้องออกจากอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง หรือหยุดดำาเนินกิจการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หรือได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๒๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเท่ียวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ สูญหาย ชำารุด หรือถูกทำาลาย ไม่ว่ากรณีใดๆ จนไม่สามารถอ่านสาระสำาคัญได้  
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ให้ผู้รับ อนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภายใน  ๓๐ 
วัน นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย ชำารุด หรือถูกทำาลาย  

เม่ือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้รับหนังสือแล้ว  ให้พิจารณาเสนอผู้อำานวยการสำานัก 
บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่  หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๑๕ 
วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ แล้วให้สำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ 
หรือสำานักอุทยานแห่งชาติพิจารณา และจัดทำาความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๒๑  การอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต
ตามแบบใบอนุญาตเดิม  แต่ให้เขียนหรือประทับคำาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ตอนบน 
ใบอนุญาตน้ัน โดยมีข้อความและเง่ือนไขถูกต้องตรงกับใบอนุญาตเดิมทุกประการ เว้นแต่วัน
ที่ออกใบแทนใบอนุญาต และผู้ลงนามอนุญาตให้เป็นไปตามขณะที่ออกใบแทนใบอนุญาต 
และให้หมายเหตุไว้ในใบแทนใบอนุญาตถึงเหตุผลท่ีออกใบแทนใบอนุญาตด้วย
 ผู้รับอนุญาตต้องชำาระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำาหนด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีที่ ๒ ท้ายระเบียบนี้

หมวด ๔
การโอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๒  ห้ามมิให้โอนใบอนุญาต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย การโอนใบอนุญาตให้กระทำาโดยสลักหลังใบอนุญาต

ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และต้องชำาระค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตครึ่งอัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๒๓  ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตตายก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาท
โดยธรรม หรือผู้จัดการมรดกสามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ี
ผู้รับอนุญาตตาย ไม่ว่าใบอนุญาตน้ันจะมีอายุเหลืออยู่เท่าใด ถ้าผู้รับพินัยกรรม หรือทายาท
โดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก ประสงค์จะดำาเนินกิจการต่อไปอีก ให้ยื่นหนังสือขอรับโอนใบ
อนุญาตก่อนกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่าง
การพิจารณาจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุญาต

กรณีไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับโอนทราบด้วย
ถ้าไม่มีการดำาเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการสั่งไม่อนุญาต ให้

นำาความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ



56

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๔  เมื่อมีการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ ตามระเบียบนี้แล้ว ให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่หรือ 
ผูอ้ำานวยการสำานกัอทุยานแหง่ชาต ิแลว้แตก่รณ ีพจิารณาสัง่เจา้หนา้ทีอ่อกไปดำาเนนิการตรวจ
สอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำาเสมอ และให้เจ้าหน้าที่ 
จากส่วนกลางออกไปดำาเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตอีกทางหนึ่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๕  การอนุญาตให้ดำาเนินกิจการใดๆ ในอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงได้ออกใบอนุญาต
ให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ายังคงได้รับอนุญาต และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำาหนดระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบนี้ต่อไป

   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 สำาหรับบุคคลเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  คนละ     ๕๐๐   บาท
๑.๒ ในการนำาสัตว์พาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  

    ตัว/ เชือก/ หน่วยละ          ๑,๐๐๐  บาท
๑.๓ ในการนำายานพาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

    คัน/ ลำา/ หน่วยละ           ๕,๐๐๐  บาท
๑.๔ ในการใช้บริการเกี่ยวกับการบริการนำาเที่ยว 
    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



58

บัญชีที่  ๒
บัญชีอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทน

______________________

ข้อ ๑.  ค่าบริการ
๑.๑  แบบแปลนสถานที่จำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 
     ชุดละ        ๕๐,๐๐๐  บาท
๑.๒  แบบแปลนสถานที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็น
     แก่การท่องเที่ยว ชุดละ               ๑๐๐,๐๐๐  บาท

ข้อ ๒.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๒.๑  การจำาหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม ของที่ระลึก  
     ฉบับละ      ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒.๒  ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว  
     ฉบับละ      ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒.๓  การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
     ฉบับละ       ๒๐๐,๐๐๐  บาท
๒.๔  กิจการอื่นๆ ตามข้อ ๙ ก. ในกรณีจำาเป็นและชั่วคราว
     ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ                        ๒๐๐  บาท

 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
 ๒.๕  การจำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก  
      ฉบับละ        ๕,๐๐๐  บาท
 ๒.๖  ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว  
      ฉบับละ             ๕,๐๐๐  บาท
 ๒.๗  การบริการนำาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  
      ฉบับละ          ๑๐,๐๐๐  บาท

ข้อ ๓.  ค่าตอบแทน
๓.๑  ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว 
     ตารางเมตรละ             ๓๐  บาท/ เดือน
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๙
______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อ 
อำานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำานวยความปลอดภัย หรือ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ไว้เป็นทางปฏิบัติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วน 
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้ว

 ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ซ่ึงได้รับคำาส่ังจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มีอำานาจปฏิบัติการในเขตอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือ
วิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่อ
อำานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมิต้องขอรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้

(๑)  ดัก จับ ยิง หรือฆา่สัตว์ท่ีดุร้าย และน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือ
ชีวิตของบุคคลใดได้ตามความจำาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น

(๒)  นำายานพาหนะเข้าออกในทางท่ีมิไดจั้ดไว้เพ่ือการน้ันเม่ือมีเหตุฉุกเฉินพึง
ปฏิบัติ

(๓)  จัดทำาสถานท่ีข้ึนลงอากาศยาน รวมท้ังนำาอากาศยานข้ึนลงในท่ีซ่ึงมิได้จัด
ไว้ เพื่อการนั้นเมื่อมีความจำาเป็น
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(๔)  ปิดประกาศโฆษณาข้อความ  เพ่ือให้ผู้มาทัศนาจรหรือพักอาศัยเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ตลอดจนปิดประกาศ 
โฆษณาข้อความท่ีเป็นการให้ ความรู้เก่ียวกับอุทยานแห่งชาติด้วย

(๕)  นำาเคร่ืองมือท่ีมิใช่ของทางราชการสำาหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์  หรืออาวุธ
ใดๆ ท่ีมิใช่ของทางราชการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ืองานของทางราชการ หรือเพ่ือ
ช่วยเหลืองานของทางราชการ

(๖)  แผ้วถาง หรือเผาป่าตามความจำาเป็น หรือเพาะปลูกพันธ์ุไม้ท่ีเป็นอาหาร
ของสัตว์ป่า

(๗)  ขุดดิน หิน หรือปิดก้ัน หรือเปล่ียนแปลงทางน้ำา ตามความจำาเป็น
(๘)  เก็บหาเศษไม้  ปลายไม้  หรือไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติมาใช้เพ่ือการ

ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาจัดตกแต่งที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๙)  ตัด หรือบ่ันทอนไม้ท่ีอยู่ในสภาพกีดขวางและเป็นอันตรายแก่อาคาร  หรือ

สิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นอันตรายแก่นักทัศนาจร หรือการพักอาศัยของนักทัศนาจร หรือตัด 
ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามแบบก่อสร้าง 
และผังบริเวณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเพื่อ
งานตามข้อ ๔ (๑๐)

(๑๐) ทำาทางศึกษาธรรมชาติหรือทางลำาลอง  โดยคำานึงถึงทัศนียภาพของ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

(๑๑) ปฏิบัติการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อฟื้นฟู บำารุง ดูแล
รักษา และเพาะพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์น้ำา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ให้ดีขึ้น ตามนโยบายของทางราชการ

ข้อ ๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ โดยขอรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการเฉพาะรายก่อนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้

(๑)  แปรรูปไม้ที่โค่นล้มโดยภัยธรรมชาติ หรือไม้ที่โค่นล้มลงตามธรรมชาติ 
หรือไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติ หรือไม้ที่ตัด หรือบั่นทอนตามข้อ ๔ (๙) เพื่อเก็บรักษาไว้ใช ้
สร้างท่ีพักอาศัย หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างหน่ึงอย่างใดตามคำาส่ังเป็นหนังสือของอธิบดีกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยอยู่ในความควบคุม กำากับดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

(๒)  ปลูกบำารุงป่าในบริเวณท่ีถูกบุกรุกทำาลายในเขตอุทยานแห่งชาติให้ฟ้ืนคืน
ดีตามธรรมชาติ

(๓)  ทำาถนนท่ีมีความกว้างของผิวจราจรตามแบบท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เห็นชอบ
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(๔)  เก็บหา นำาออกไป หรือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สัตว์ ไม้  หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเป็นคร้ังคราว ท้ังน้ี เป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้

(๕)  ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพ่ือให้มีส่ิงก่อสร้างตามแบบท่ี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นชอบ

ข้อ ๖  ในกรณีท่ีอุทยานแห่งชาติแห่งหน่ึงแห่งใด ประสงค์จะใช้ไม้ท่ีตัด หรือบ่ันทอน
หรือแปรรูป เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทำาการ 
สำารวจประเภท ชนิด ขนาดของไม้นั้น และจัดทำาบัญชีพร้อมรายละเอียดแผนการใช้ไม้  
เสนอผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเสนอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติ
เป็นรายๆ ไป

ข้อ ๗  เม่ือมีการกันบริเวณท่ีดินส่วนหน่ึงส่วนใดภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ แห่ง
หนึ่งแห่งใด เพื่อใช้ในราชการของส่วนราชการหรือใช้ประโยชน์อื่นในบริเวณที่ดินนั้นให้สำานัก 
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท้องท่ี หรือสำานักอุทยานแห่งชาติ ส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจำาอุทยาน 
แห่งชาตินั้นจัดทำาเครื่องหมายหรือหลักเขตแสดงบริเวณที่ดินที่กันออกตามพื้นที่ที่กำาหนด
โดยรีบด่วน

ข้อ ๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึง
แต่งต้ังจากข้าราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ มีอำานาจปฏิบัติการใน
เขตอุทยานแห่งชาติเฉพาะกรณีและเฉพาะแห่ง

ในกรณีท่ีไม่มีการแต่งต้ังข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการ ผู้ใช้ประโยชน์ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริเวณที่ดินที่กันออกตามข้อ ๗ อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำาอุทยานแห่งชาตินั้นจนกว่าจะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น

 ข้อ ๙  ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รักษาการตามระเบียบนี้ 
และมีอำานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

                             (ลงนาม) ดำารงค์ พิเดช
                                     (นายดำารงค์ พิเดช)

            อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓  ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๙)
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า
ด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ”

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔  บุคคลซึ่งเข้าไปหรือใช้สถานที่ต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)  ห้ามมิให้นำายานพาหนะท่ีใช้เคร่ืองยนต์มีเสียงดังหรือควันดำาผิดปกติวิสัย
เข้าไป

(๒)  การขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎ  หรือเครื่องหมายการจราจรที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดไว้  การจอดยานพาหนะต้องไม่กีดขวางทางจราจร

(๓)  การเข้าออกให้กระทำาได้เฉพาะตามเส้นทางท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำาหนดไว้
และเมื่อถึงด่านตรวจต้องหยุดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำาด่านทำาการตรวจก่อน

(๔)  ห้ามนำาสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๕)  การอาบน้ำาหรือลงไปในลำาน้ำา  ให้กระทำาได้เฉพาะบริเวณที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กำาหนดไว้

(๖)  การเล่นกีฬา  ให้กระทำาได้ในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดไว้
(๗)  การพักแรมค้างคืนโดยการจอดยานพาหนะนอน ใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง 

หรือโดยวิธีอื่นๆ  ให้กระทำาได้ในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำาหนดไว้
(๘)  การก่อไฟเพื่อการใดๆ  ให้กระทำาได้เฉพาะในเขตที่พนักงานเจ้าหน้าที่

กำาหนดไว้และต้องกระทำาด้วยความระมัดระวัง  เมื่อเลิกใช้แล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย
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(๙)  การใช้สถานที่เพื่อการใดๆ  ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และต้องไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระทำาการอันเป็นการรบกวน หรือเป็น 
ที่เดือดร้อนรำาคาญแก่คนหรือสัตว์

(๑๐) การเดินเท่ียวชมธรรมชาตินอกทางถาวร  ให้ใช้เส้นทางท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี
กำาหนดหรือทำาเครื่องหมายไว้

(๑๑) เรือที่เข้าไปดำาเนินกิจการบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(๑๒) เรือจะต้องมีอุปกรณ์และวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสำาหรับ
นักท่องเที่ยว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำา
และพาณิชยนาวีให้ใช้เรือได้

(๑๓) เรือทุกลำาต้องใช้ความเร็วในการเดินเรือไม่เกิน ๓ นอต บริเวณใกล้ชายฝ่ัง
แนวปะการัง ป่าชายเลน จุดดำาน้ำา หรือบริเวณอื่นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กำาหนด

(๑๔) เรือที่เข้าไปจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการ
รั่วไหลของน้ำามันเชื้อเพลิงหรือน้ำามันเครื่อง เครื่องยนต์ไม่มีเสียงดัง หรือควันดำาผิดปกติวิสัย

(๑๕) เรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียจากห้องน้ำา-
ห้องครัว ขยะ หรือสิ่งอื่นใดลงทะเล

(๑๖) การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณทุ่น ท่าเรือ หรือบริเวณท่ีอุทยานแห่งชาติ
กำาหนด  ห้ามไม่่ให้ทิ้งสมอในแนวปะการัง  และในการเดินเรือหรือจอดเรือจะต้องห่างจาก 
บริเวณที่มีการดำาน้ำา หรือบริเวณที่มีทุ่นหรือธงดำาน้ำาแสดงอยู่ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๑๗) การดำาน้ำาท้ังชนิดดำาน้ำาลึกและดำาน้ำาต้ืน  ให้ดำาน้ำาได้ในบริเวณท่ีอุทยาน
แห่งชาติกำาหนด

(๑๘) ก่อนที่จะไปดำาน้ำาลึกจะต้องส่งหรือแจ้งแผนการดำาน้ำาให้อุทยานแห่งชาติ
ท้องที่ทราบก่อน

(๑๙) ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิด
(๒๐) ห้ามจัดกิจกรรมแข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่ง

แข่งขัน วิ่งและเดินการกุศล หรือกิจกรรมอื่นที่ทำาให้เกิดความรำาคาญ รบกวนผู้เข้าไปพักผ่อน 
ชมธรรมชาติและรบกวนสัตว์ป่า เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน ์
ของทางราชการ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 
พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

(๒๑) เม่ือเกิดเหตุหรืออันตรายใดๆ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้พบเห็นแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
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ข้อ ๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
อันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวน หรือเดือดร้อนรำาคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือ 
จะทำาให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจสั่งห้ามมิให ้
ผู้นั้นกระทำาการดังกล่าวต่อไปได้

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอำานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

               (ลงนาม) เกษมสันต์  จิณณวาโส
              (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)
             อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖  ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  ห้ามนำาภาชนะที่ทำาด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

______________________

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ ตลอด
จนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำาลาย  

ดังนั้น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จึงอาศัยอำานาจตามระเบียบ 
กรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓  ข้อ ๕  และพระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๑๖๑ ออกประกาศห้ามมิให้
นำาภาชนะที่ทำาด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  มาตรา ๑๘  และต้องได้รับโทษ ตามมาตรา ๒๕  ระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจำาทั้งปรับ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

             ลงนาม)  สมชัย  เพียรสถาพร
           (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
           อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การนำาบรรจุภัณฑ์เข้าไปบริเวณพื้นที่ควบคุมพิเศษในอุทยานแห่งชาติ

..............................................

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุม 
และลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติก แก้ว อะลูมิเนียม ทุกประเภท เป็นการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในอุทยาน 
แห่งชาติตลอดจนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำาลาย

อาศัยอำานาจตามมาตรา ๑๖ (๑๘) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ออกประกาศไว้ ดังนี้

๑. ให้ประชาชนหรือนักท่องเท่ียว ท่ีจะเข้าไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตควบคุมพิเศษ ต้อง
แจ้งจำานวนบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติก แก้ว และอะลูมิเนียม หรือวัสดุที่มีผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ณ จุดตรวจสอบที่อุทยาน 
แห่งชาติ

๒. กรณี ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวไม่นำาบรรจุภัณฑ์หรือขยะมูลฝอยต่างๆ ทุกประเภท
ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรือไม่นำามาท้ิงในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้เพ่ือการท้ิงขยะมูลฝอย 
ถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑๘) ฐานท้ิงขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนมีความผิด 
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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองบ้านพักล่วงหน้าในอุทยานแห่งชาติ

..............................................

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจองบ้านพัก 
ของอุทยานแห่งชาติต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำานวยความสะดวกในการให้บริการ 
แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการต่างๆ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองบ้านพักใน
อุทยานแห่งชาติล่วงหน้าจากเดิมกำาหนดให้จองล่วงหน้าไม่เกิน ๙๐ วัน เป็นให้จองล่วงหน้า
ไม่เกิน ๖๐ วัน โดยให้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การบริการชำาระค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติโดยการโอนเงิน

   ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
..............................................

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดให้บริการจองที่พักด้วย 
ระบบจองที่พักออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักด้วยตนเอง 
ขณะนี้ได้ประสานกับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำาระค่าตอบแทน 
ที่พักอุทยานแห่งชาติ  โดยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์  ซึ่งมีขั้นตอน  ดังนี้

๑. ผู้ใช้บริการ เมื่อได้สำารองที่พักผ่านระบบจองที่พักออนไลน์ต้องสั่งพิมพ์ใบแจ้ง
การชำาระเงินตามแบบฟอร์มของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อทำารายการ
จองที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. นำาใบแจ้งการชำาระเงินตามแบบฟอร์มของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ตามข้อ ๑ ไปติดต่อชำาระด้วยเงินสดท่ีหน้าเคาน์เตอร์ สาขาธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
ทั่วประเทศ

๓. นำาหลักฐานการชำาระเงินจากทางธนาคารพร้อมด้วยใบแจ้งการชำาระเงินตามข้อ ๑
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าพัก

๔. ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารกรุงไทย จำากัด
(มหาชน) กำาหนด

๕. สำาหรับใบเสร็จรับเงิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะจัดส่งไปให้
ในภายหลัง ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลการจองไว้
 จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

              (ลงนาม) วิชิต  พัฒนโกศัย
             (นายวิชิต  พัฒนโกศัย)
                                        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การออกบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ  

..............................................

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อุทยานแห่งชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  คุณสมบัติบุคคลผู้มีสิทธิได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ
(๑) บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช หรือ
(๒) บุคคลที่ได้รับประกาศเป็นบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  หรือ
(๓) บุคคลอ่ืนใดท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชเห็นสมควร

ข้อ ๒  สิทธิพิเศษของบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
(๑) ให้สำาหรับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งโดยไม่เสียค่าบริการ
(๒) ให้มีผู้ติดตามเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้จำานวนไม่เกิน ๔ คน พร้อม

นำารถยนต์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ จำานวน ๑ คัน โดยไม่เสียค่าบริการ
ข้อ ๓ เงื่อนไขการใช้บัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

(๑) บัตรนี้มีอายุ 1 ปี  ตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในบัตร
(๒) บัตรน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลท่ีมีช่ือในบัตรไม่อาจเปล่ียนมือหรือโอน

ไปยังบุคคลอื่น
(๓) กรณีมีเหตุอันสมควร  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีอำานาจยกเลิกบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

        ลงนาม)  สมชัย  เพียรสถาพร
       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนรายเดือน สำาหรับ
      การอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์จากท่าเทียบเรือ  
      ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

______________________

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณา เห็นสมควรกำาหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าตอบแทนรายเดือน สำาหรับการอนุญาตให้เข้าไป ดำาเนิน
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์ท่าเทียบเรือ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาต ิ
หาดวนกร อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยาน 
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาลำาปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่ง
ชาติเขาหลัก-ลำารู่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติลำาน้ำากระบุรี ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๑ (๑๓) แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศกำาหนดอัตราค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาต และค่่าตอบแทนรายเดือน สำาหรับการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการ 
เพื่อหาผลประโยชน์ท่าเทียบเรือในอุทยานแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. สำาหรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ  รองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำาบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำาลงต่ำาสุด 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. สำาหรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ  รองรับเรือขนาดตั้งแต่  ๕๐ 
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำาบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำาลงต่ำาสุด 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. สำาหรับพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ รองรับเรือขนาดน้อยกว่า ๕๐ 
ตันกรอสขึ้นไป โดยมีความลึกของน้ำาบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำาลงต่ำาสุด 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. สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีใช้ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือ และท่าเทียบเรือ ประเภท Marina

โดยมีความลึกของน้ำาบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในช่วงเวลาน้ำาลงต่ำาสุด 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. สำาหรับพื้นที่นอกเหนือจากข้อ ๑-๔ ซึ่งเป็นพื้นน้ำา ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่
ใช้พื้นที่นี้สำาหรับเพื่อการจอดเรือ 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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ

..............................................

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรื่นรมย์จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๗) ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุ
ได้รับยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

อาศัยอำานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการอนุญาต 
เข้าไปดำาเนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  

๑. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง

๒. ผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติตามข้อ ๑ ต้อง
แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน  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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพัก 
      อาศัยในอุทยานแห่งชาติ สำาหรับการบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยาน 
      แห่งชาติ

______________________

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาเห็นสมควรกำาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ 
สำาหรับการบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทการบริการนำาเที่ยว
โดยใช้เรืออันเดินด้วยกำาลังเครื่องจักรกล บริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
ประเภทกิจกรรมการดำาน้ำาลึก และกิจกรรมการให้บริการเรือขนาดเล็ก (ซีแคนู) รวมทั้งการ
บริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติโดยใช้อากาศยาน เพื่อใช้ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินกิจการดังกล่าว

อาศัยอำานาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการอนุญาตเข้าไปดำาเนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศ
กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ สำาหรับการบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้

๑. การบริการนำาเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เรืออันเดินด้วยกำาลัง
เครื่องจักรกล แยกตามขนาดบรรทุกผู้โดยสาร ได้แก่  

๑.๑  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารต้ังแต่ ๑ คนข้ึนไป ไม่เกิน ๒๕ คน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ลำา/ปี

๑.๒  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารต้ังแต่ ๒๖ คนข้ึนไป ไม่เกิน ๕๐ คน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท/ลำา/ปี

๑.๓  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๕๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๑๐๐ คน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี

๑.๔  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๑๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๒๐๐ คน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี

๑.๕  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๒๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๓๐๐ คน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี

๑.๖  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๔๐๐ คน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๔,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี
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๑.๖  เรือขนาดบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ ๔๐๑ คนขึ้นไป ไม่เกิน ๕๐๐ คน  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี

๒. การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทกิจกรรมดำาน้ำาลึก 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/ราย/ปี

๓. การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  ประเภทกิจกรรมการให้
บริการเรือขนาดเล็ก (ซีแคนู) แยกตามจำานวนเรือ ได้แก่

๓.๑ เรือตั้งแต่ ๑ ลำาขึ้นไป ไม่เกิน ๒๕ ลำา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 
๒,๐๐๐ บาท/ราย/ปี

๓.๒ เรือต้ังแต่ ๒๖ ลำาข้ึนไป ไม่เกิน ๕๐ ลำา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ
๓,๐๐๐ บาท/ราย/ปี

๓.๓ เรือตั้งแต่ ๕๑ ลำาขึ้นไป ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท/ 
ราย/ปี

๔. การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  โดยใช้อากาศยาน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ลำา/ปี 

สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 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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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง  การกำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

______________________

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำาการศึกษาและประเมินความ 
สามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวจำานวนมากจนอาจนำา
ไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำาให้ยากแก่การฟื้นฟูและบริหาร
จัดการให้คงสภาพเดิมได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึง 
ออกประกาศไว้ดังนี้

๑. กำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ดังนี้
๑.๑ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำาดัง  อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง) 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
๑.๓ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก

และจังหวัดนครราชสีมา
๑.๔ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
๑.๕ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑.๖ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

จังหวัดพังงา
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
๒. หากมีความประสงค์จองท่ีพักของอุทยานแห่งชาติ  สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ www.dnp.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 
๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐-๒

๓. ผู้ประสงค์เข้าไปท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติท่ีมีการกำาหนดจำานวนนักท่องเท่ียวไว้
ขอให้ติดต่อสอบถามหรือสำารองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทางท่ีอุทยานแห่งชาติ 
โดยตรง ดังนี้

๓.๑ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำาดัง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๖๓ ๙๑๐ (ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๔๘ ๔๙๑ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)



7777

๓.๒ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๔๕๓ ๕๑๗-๘ 
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

๓.๓ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๕๐ 
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๖๘ ๕๗๗ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)

๓.๔ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๒๙๕ ๐๔๑ 
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และ ๐๕๓ ๒๑๐ ๒๔๔ (ระหว่าง ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)

๓.๕ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๓๓๓ (ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง) และหมายเลข ๐๔๒ ๘๗๑ ๔๕๘ (ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐น.)

๓.๖ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๗๗ ๓๑๒๗  และ 
หมายเลข ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๓๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

๓.๗ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  โทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔ ๕๗๔ ๗๒๒ และ 
๐๓๔ ๕๗๔ ๒๓๔

๓.๘ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ ๔๕๙ ๒๙๓ 
(ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.)

๓.๙ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๔๗๒ ๑๔๕-๖
๓.๑๐ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๕๙๕ ๐๔๕ 

และ ๐๗๖ ๔๒๑ ๓๖๕ (ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐น.)
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐

    (ลงนาม) ปรีชา จันทร์ศิริตานนท์
          (นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์)
          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
           อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔  ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง  ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐)
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บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำาดัง

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว (ก่ิวลม) ๕๐๐ ๓๔

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
ส่วนกลาง (เอื้องเงิน)

๙๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
นด. ๑ (โป่งเดือด)

๑๐๐ ๑๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
นด. ๒ (โป่งร้อน)

๑๐๐ ๑๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
นด. ๕ (น้ำาตกแม่หาด)

๑๕๐

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง)

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

ท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติและ
บริเวณบ่อน้ำาร้อน

๕๐๐ ๓๐๐

ดอยผ้าห่มปก (ลานกางเต็นท์
ก่ิวลม)

๗๐๐

เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอย
ผ้าห่มปก

๑๐/ชุด ระยะห่างแต่ละชุดไม่
น้อยกว่า ๑๐ นาที ไม่
เกิน ๑๐๐ คน/วัน

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
ดป. ๓ (น้ำาตกโป่งน้ำาดัง)

๒๐๐

ถ้ำาห้วยบอน ๑๐๐

น้ำารู ๓๐๐
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อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
อน. ๑ (แม่กลาง)

๔๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
อน. ๒ (แม่แจ่ม)

๒๕๐ ๑๖๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
อน. ๓ (น้ำาตกแม่ยะ)

๔๕๐

น้ำาตกวชิรธาร ๒๕๐
น้ำาตกสิริธาร ๑๕๐
สถานที่กางเต็นท์ดงสน ๕๐๐
พระมหาธาตุเจดีย์ ๗๐๐
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ๓๐/ชุด ระหว่างเวลา  

(๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.) 
ระยะห่างรอบละไม่
น้อยกว่า ๓๐ นาที 

(ไม่เกิน ๑๕๐ คน/วัน)

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
อน. ๘ (ดอยผาตั้ง)

๑๐๐

ลานกางเต็นท์ (ดอยผาตั้ง) ๑๕๐

น้ำาตกสิริภูมิ ๒๐๐

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ดอยอ่างกา

๑๐/ชุด
ระยะห่างแต่ละชุดไม่
น้อยกว่า ๕ นาที

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
อน. ๕ (ยอดดอย)

๕๐๐
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อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวศรีฐาน  
(เชิงเขา)

๓๐๐

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียววังกวาง  
(บนเขา)

๒๐๐

น้ำาตกตาดฮ้อง ๒๐๐

วังอีเมือง ๑๐๐

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

ลานกางเต็นท์ยอดดอยปุย ๓๐๐

บริเวณบ้านพักดอยสุเทพ-ปุย ๒๐๐
ครูบาศรีวิชัย-น้ำาตกห้วยแก้ว ๑,๑๐๐
วังบัวบาน ๑๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป. 
๓ (น้ำาตกแม่สา)

๑,๓๐๐ ๕๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป. 
๕ (น้ำาตกหมอกฟ้า)

๑๙๐ ๓๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทป. 
๖ (น้ำาตกหมอกฟ้า)

๑๐๐
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อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

บริเวณท่ีพักโซนน้ำาตกกองแก้ว ๒๐๐

บริเวณท่ีพักโซนทิวทัศน์ ๕๐
บริเวณที่พักโซนค่ายสุรัสวดี ๒๖๐
บริเวณที่พักโซนธนะรัชต์ ๙๐
น้ำาตกเหวสุวัต ๔๕๐

น้ำาตกเหวนรก ๒๐๐

น้ำาตกผากล้วยไม้ ๕๐๐

ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ๘๐๐

ลานกางเต็นท์ลำาตะคอง ๖๐๐

จุดชมวิวผาเดียวดาย ๑๕

จุดชมวิวผาตรอมใจ ๒๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
ขญ. ๙ (ใสใหญ่) 
(การล่องแก่งหินเพิง)

๕๐๐

น้ำาตกสาริกา ๓๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
ขญ. ๔ (คลองปลากั้ง)

๔๐๐ ๒๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
ขญ. ๒ (ผากระดาษ)

๔๐๐ ๑๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
ขญ. ๑๐ (ประจันตคาม)
น้ำาตกตะคร้อ

๕๐๐ ๓๐๐
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อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

น้ำาตกเอราวัณ ๒,๐๐๐ ๗๓๒
ถ้ำาพระธาตุ ๒๐/ชุด

ถ้ำาวังบาดาล ๑๐/ชุด

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

ท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน (ริมอ่างเก็บน้ำาเข่ือน
แก่งกระจาน)

๖๐๐

เกาะสะแกวัลย์ ๕๐
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี กจ. 
๓ (น้ำาตกป่าละอู)

๕๐๐ ๓๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี กจ. 
๔ (บ้านกร่าง)

๕๐๐ ๔๐๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี กจ. 
๑๙ (เขาพะเนินทุ่ง)

๕๐๐ ๑๕๐
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อุทยานแห่งชาติหมุ๋เกาะสุรินทร์

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

 อ่าวช่องขาด ๔๗๐ ๒๒๐
 หาดไม้งาม ๑,๐๗๓ ๔๐๐
แหล่งดำาน้ำาตื้น
 อ่าวไม้งาม ๕๖
 เกาะสต็อร์ค ๔๕

 อ่าวจาก ๔๘

 อ่าวผักกาด ๔๕

 เกาะมังกร ๕๑

 อ่าวสุเทพ ๕๗

 อ่าวหินกอง ๔๐

แหล่งดำาน้ำาลึก

 อ่าวแม่ยาย ๔๕

 เกาะตอรินลา ๔๗

 อ่าวเต่า ๔๘

 กองหินริชิลิว ๔๐
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

บริเวณ
จำานวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถรองรับได้

ไป-กลับ
(คนต่อช่วงเวลา)

พักค้างคืน
(คน) หมายเหตุ

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี  
สล. ๑ (เกาะส่ี) 
(หาดหน้าและหาดเล็ก)

๒๕๐ ๑๒๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี  
สล. ๒ (เกาะแปด) 

๒๐๐ ๖๐

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี  
สล. ๓ (เกาะตาชัย) 

๗๐

แหล่งดำาน้ำาตื้น
 เกาะเมียงหรือเกาะสี่ ๒ แห่ง ๘๐
 เกาะห้า-เกาะหกหรือเกาะบายู 
๑ แห่ง

๓๐

 เกาะเจ็ด ๑๐๐

 เกาะสิมิลันหรือเกาะแปด ๒ แห่ง ๑๐๐

 เกาะเก้าหรือเกาะบางู ๑ แห่ง ๗๐

แหล่งดำาน้ำาลึก

 เกาะเมียงหรือเกาะสี่ ๑ แห่ง ๔๐

 เกาะห้า-เกาะหก ๑ แห่ง ๔๐

 เกาะเจ็ด ๔๐

 หินปูซาร์ ๘๐

 เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) ๓ แห่ง ๑๐๐

 เกาะเก้า กองหินคริสต์มาส ๓ แห่ง ๑๐๐

 เกาะบอนหรือเกาะทะลุ ๒ แห่ง ๖๐

 เกาะตาชัย ๒ แห่ง ๕๐
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ

______________________

ด้วยในปัจจุบัน มีผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เพื่อประกอบกิจกรรมการดูนกและถ่ายภาพนกเป็นจำานวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้อาจ 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ตลอดจนรบกวนสภาพความเป็นอยู่ และพฤติกรรมตาม 
ธรรมชาติของนกในสถานที่นั้นๆ ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการสร้างรังวางไข่และ
เลี้ยงดูตัวอ่อนของนกป่าหลายชนิด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผล 
กระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลถึงนกดังกล่าว จึงให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำากับดูแลพื้นที่ป่า 
อนุรักษ์ เข้มงวดกวดขันกับนักท่องเที่ยว ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำากิจกรรมดูนกหรือถ่ายภาพ
นกในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ให้กำาหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถ่ายภาพนกให้ชัดเจนและเหมาะสม
รวมทั้งควบคุมจำานวนผู้เข้าใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับความสามารถรองรับได้ของพื้นที่ โดยจะ 
ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของนก และที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นก 
กำาลังทำาอยู่

๒. ให้กำากับดูแลผู้ดูนกและผู้ถ่ายภาพนก ดำาเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง  โดยจะ
ต้องงดเว้นการส่งเสียงดังหรือการทำาลายธรรมชาติ รวมทั้งการกระทำาอื่นใดอันจะเป็นการ 
รบกวนหรือทำาให้นกต่ืนตกใจ เพียงเพ่ือความสะดวกในการดูนกหรือถ่ายภาพนกเท่าน้ัน

๓. ให้แจ้งผู้ดูนกหรือถ่ายภาพนกให้ทำากิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่กำาหนด  โดยดูนก
หรือถ่ายภาพนกผ่านเครื่องพรางหรือบังไพร หรืออยู่ในระยะห่างที่เหมาะสม ไม่รบกวนหรือ 
ขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก

๔. หากมีการตรวจพบการกระทำาใดๆ ที่ปรากฏผลหรืออาจจะส่งผลกระทบให้นกมี
อาการตื่นตกใจ หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อตัวนกและการทำารังวางไข่ ตลอดจนการเล้ียงดู 
ตัวอ่อนของนก  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องให้ผู้กระทำากิจกรรมน้ันหยุดการกระทำาดังกล่าว
ในทันที  และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องเชิญผู้กระทำากิจกรรมนั้น ให้ออกจากพื้นที่หรือดำาเนิน
คดีตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณี

๕. สำาหรับในพ้ืนท่ีเปราะบาง  เป็นท่ีอยู่อาศัยของนกหายากเฉพาะถ่ินหรือใกล้สูญพันธ์ุ
ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ โดยอาจจะต้องกำาหนดเป็นพื้น 
ที่ควบคุมเฉพาะตามแต่กรณี
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

             (ลงนาม)  เกษมสันต์  จิณณวาโส
       (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)
       อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖  ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง ลดอัตราค่าตอบแทนให้พักอาศัยในที่พักของอุทยานแห่งชาติ

______________________

ตามท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้อนุญาตให้บุคคลเข้าไปพักอาศัย
ในที่พักของอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก และบริการการท่องเที่ยวแก่
บุคคลที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการกระจายตัว 
ของนักท่องเที่ยวและลดความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จึงอาศัยอำานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการ 
อนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 
๑ ข้อ ๖ ออกประกาศสำาหรับผู้ใช้บริการที่สำารองที่พัก ประเภทบ้านพัก และค่ายพักแรม ใน 
ระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์  
ดังนี้

๑.  ลดอัตราค่าตอบแทนให้พักอาศัยในที่พักของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในอัตรา
ร้อยละ ๓๐ ของอัตราที่กำาหนดไว้เดิม

๒.  ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการที่พักของอุทยานแห่งชาติ  ให้ติดต่อสำารอง
ท่ีพักได้ท่ีจุดบริการจองท่ีพักออนไลน์ สำานักอุทยานแห่งชาติ หรือสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่ 
๑-๑๖ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือสำารองที่พักด้วยตนเองทาง http://
www.dnp.go.th

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้สำาหรับผู้ใช้บริการที่สำารองที่พักเพื่อพักอาศัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

          (ลงนาม)  จตุพร บุรุษพัฒน์
           (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
        อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  ตอนพิเศษ ๑๖ ง  ลงวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง ห้ามมิให้นำาเข้าไปหรือจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท 

ในอุทยานแห่งชาติ
______________________

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในอุทยานแห่งชาติ และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน 
รำาคาญแก่นักท่องเที่ยว และรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จึงอาศัยอำานาจตามระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ (๙) และข้อ ๕ ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ห้ามมิให้นำาเข้าไปหรือจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน
แห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  มาตรา 
๑๘  และต้องได้รับโทษตามมาตรา ๒๕  ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

         (ลงนาม)  สุนันต์  อรุณนพรัตน์
         (นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์)
       อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง  ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

..............................................

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำาเนินการพิจารณาทบทวน ระยะ 
เวลาการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแหล่งท่องเท่ียว และธรรมชาติเกิดการฟื้น
ตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิด 
อันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 
ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช 
ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ลำาดับที่ อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาปิด

๑ แก่งกระจาน บ้านกร่าง ห้วยแม่สะเลียง เขาพะเนินทุ่ง ๑ ส.ค.-๓๑ ต.ค.

๒ แก่งกรุง แหล่งท่องเท่ียวล่องแก่งลำาน้ำาคลองยัน ๑ ต.ค.-๑๕ ธ.ค.

๓ แก่งเจ็ดแคว แก่งเสือ-แก่งปู่เต้น ๑ ส.ค.-๓๑ ต.ค.
๔ แก่งตะนะ น้ำาตกตาดโตน บึงห้วยหมาก ๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.
๕ ขุนแจ ดอยลังกาหลวง ดอยมด ๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.
๖ ขุนสถาน น้ำาตกขุนลี น้ำาตกตาดลี น้ำาตกผาแดง 

ถ้ำาละโอ่ง น้ำาตกน้ำาลีหลวง
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

๗ เขาปู่-เขาย่า น้ำาตกเหรียงทอง น้ำาตกหนานปลิว 
น้ำาตกเขาหลัก น้ำาตกธาราวารินทร์ 
น้ำาตกหนานสวรรค์ น้ำาตกควนประ 
น้ำาตกปากแจ่ม

๑๕ พ.ย.-๒๕ ธ.ค.

๘ เขาพนมเบญจา เส้นทางเดินขึ้นเขาพนมเบญจา ปิดไม่มีกำาหนด
๙ เขาสก แหล่งท่องเที่ยวชมบัวผุด (กม. ๑๑๑) ๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.

ถ้ำาน้ำาทะลุ ๑ มิ.ย.-๓๐ พ.ย.
๑๐ เขาหลวง ยอดผาเหยียบเมฆ ยอดเขาหลวง ๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค.
๑๑ เขาหลัก-ลำารู่ น้ำาตกลำารู่ น้ำาตกโตนช่องฟ้า ทุ่งคาโงก ๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.
๑๒ เขาแหลมหญ้า- 

หมู่เกาะเสม็ด
เกาะกุฎี เกาะทะลุ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.

๑๓ เขาใหญ่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติและบริเวณจุดชม
ทิวทัศน์ผาเดียวดาย

๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.

๑๔ คลองพนม เส้นทางชมบัวผุดบริเวณหลังเขาบ้านถ้ำา
ผึ้ง

๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.

๑๕ คลองวังเจ้า น้ำาตกเต่าดำา  น้ำาตกคลองวังเจ้า ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๑๖ ดอยผ้าห่มปก ลานกางเต็นท์กิ่วลม น้ำาตกนามะอื้น 

ห้วยเฮี้ยน ปู่หมื่น แม่แฮง โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก

๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
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ลำาดับที่ อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาปิด

๑๗ ดอยภูคา ดอยภูแว ๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมดอกชมพูภูคา 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำาบรรพ์ 
(ดอยดงหวาย)

๑ มิ.ค.-๓๐ ก.ย.

น้ำาตกภูฟ้า น้ำาตกวังเปียน น้ำาตกตาด
หลวง แหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำาว้าตอน
กลาง ถ้ำาผาฆ้อง ถ้ำารวยสายไทย

๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

๑๘ ดอยเวียงผา ยอดดอยเวียงผา ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
๑๙ ดอยสุเทพ-ปุย ลานกางเต็นท์ดอยปุย ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.
๒๐ ดอยหลวง น้ำาตกปูแกง น้ำาตกวังแก้ว น้ำาตกจำาปา

ทอง 
๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

๒๑ ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค.
๒๒ ตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๒๓ ตาดหมอก น้ำาตกตาดหมอก น้ำาตกสองนาง ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๒๔ ใต้ร่มเย็น น้ำาตกดาดฟ้า น้ำาตกเหมืองทวด น้ำาตก 

๓๕๗ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหนอง
สันเย็น

๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.

๒๕ ทองผาภูมิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้าง
เผือก

๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.

๒๖ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน ๑ ม.ค.-๓๑ ส.ค.
๒๗ ธารเสด็จ-

เกาะพะงัน
น้ำาตกธารเสด็จ ๑ ต.ค.-๒๓ ธ.ค.

๒๘ น้ำาตกซีโป บริเวณน้ำาตกซีโป ชั้นที่ ๑ ๑๕ ต.ค.-๓๐ พ.ย.
๒๙ น้ำาตกทรายขาว น้ำาตกทรายขาว ๑ ต.ค.-๑๐ ค.ย.
๓๐ น้ำาตกโยง เส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินป่าระยะไกล

เขาเหมน
๑ ก.ค.-๓๐ พ.ย.

๓๑ น้ำาพอง น้ำาตกห้วยเข ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.
๓๒ บูโด-สุไหงปาดี น้ำาตกบาโจ ๑ พ.ย.-๓๑ ธ.ค.
๓๓ ผาแดง ถ้ำาแจ้ง-ป่าหก  ถ้ำาน้ำา ถ้ำางาม ถ้ำาผาแดง ปิดไม่มีกำาหนด
๓๔ ผาแต้ม ผาชะนะได ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๓๕ ภูกระดึง ยอดภูกระดึง ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
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ลำาดับที่ อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาปิด

๓๖ ภูผาม่าน ถ้ำาพญานาคราช ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.

๓๗ ภูลังกา ทางขึ้นนมัสการพระธาตุเจดีย์กอง
ข้าวศรีบุญเนาว์ และพระธาตุเจดีย์
หลวงปู่วังด้านทิศตะวันตก

๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.

๓๘ ภูสระดอกบัว เส้นทางเดินป่าภูด่านยาว-ภูสระดอกบัว  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูวัด-ภูผาแต้ม

๑ ก.ค-๓๑ ส.ค.

๓๙ ภูสวนทราย ลานกางเต็นท์ เนิน ๑๔๐๘ ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๔๐ ภูสอยดาว ลานสนภูสอยดาว ๑๕ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.
๔๑ แม่ปิง น้ำาตกก้อหลวง ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.

แก่งก้อ ๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค
๔๒ แม่เมย ถ้ำาแม่อุสุ ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๔๓ แม่ยม แก่งเสือเต้น ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๔๔ แม่วงก์ เส้นทางเดินป่าระยะไกล เพื่อพิชิต

ยอดโมกูจู น้ำาตกแม่กระสา  น้ำาตก
แม่กี และน้ำาตกแม่รีวา

๑ มี.ค.-๓๑ ต.ค.

๔๕ ลำาคลองงู ถ้ำาเสาหิน ถ้ำานกนางแอ่น ถ้ำาใหญ่ ๑ มิ.ย.-๓๐ พ.ย.
๔๖ ลำาน้ำากระบุรี เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกปุญญา

บาล
๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.

๔๗ เวียงโกศัย น้ำาตกแม่เก๋ิงหลวง ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๔๘ ศรีน่าน แก่งหลวงแม่น้ำาน่าน

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ ๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.
๔๙ ศรีลานนา น้ำาตกม่อนหินไหล ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๕๐ ศรีสัชนาลัย น้ำาตกตาดดาว ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๕๑ หมู่เกาะช้าง เกาะทองหลาง เกาะกระ เกาะเทียน ปิดไม่มีกำาหนด
๕๒ หมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะใน ๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.
๕๓ หมู่เกาะเภตรา เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๕๔ หมู่เกาะระนอง อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๕๕ หมู่เกาะลันตา เกาะรอกใน-เกาะรอกนอก เกาะ

ไหง หมู่เกาะห้า (ตุกนลิมา) กองหิน
แดง-หินม่วง

๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.

๕๖ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๕๗ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสุรินทร์ ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
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ลำาดับที่ อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาปิด

๕๘ หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง ๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค. 

๕๙ ห้วยน้ำาดัง ลานกางเต็นท์ ๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.

๖๐ หาดขนอม-หมูเ่กาะ
ทะเลใต้

เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะราบ 
เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะนุ้ย 
เกาะท่าไร่ น้ำาตกท่าน้อย น้ำาตกเสม็ด
ชุน น้ำาตกกลางทอง ถ้ำาเขาวังทอง

๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.

๖๑ หาดเจ้าไหม เกาะเชือก ปิดไม่มีกำาหนด
๖๒ หาดวนกร เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ ๑ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.
๖๓ แหลมสน แหล่งท่องเที่ยวในทะเลทั้งหมด ๑๖ พ.ค.-๓๑ ต.ค.
๖๔ ออบหลวง ลานกางเต็นท์ลำาน้ำาแม่แจ่ม ๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.

น้ำาตกแม่เตี๊ยะ ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๖๕ อ่าวมะนาว- 

เขาตันหยง
บริเวณหน้าที่ทำาการอุทยานแห่งชาติ 
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง และชาย
หาดอ่าวมะนาว

๑๕ ต.ค.-๓๐ พ.ย.

ลำาดับที่ วนอุทยาน แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาปิด

๑ เขาหลวง เขาหลวง ๑ มี.ค.-๑๕ ธ.ค.

๒ เขาแหลมสิงห์ บริเวณท่ีทำาการวนอุทยานเขาแหลม
สิงห์ หาดอ่าวกระทิง

๑ ต.ค.-๓๑ พ.ย.

๓ ถ้ำาแก้วโกมล ถ้ำาแก้วโกมล ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๔ ถ้ำาตะโค๊ะบิ ถ้ำาตะโค๊ะบิ ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๕ ถ้ำาลม-ถ้ำาวัง ถ้ำาลม-ถ้ำาวัง ๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.
๖ น้ำาตกธาราสวรรค์ น้ำาตกธาราสวรรค์ ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
๗ น้ำาตกปะหละทะ น้ำาตกปะหละทะ ๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๑๔๕๔/๒๕๔๖

เรื่อง  การมอบอำานาจให้ดำาเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และ 
     พันธ์ุพืช ว่าด้วย การเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยาน 
     แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖

______________________

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีคำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เก่ียว
กับการมอบอำานาจให้ดำาเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่า
ด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖  

อธิบดีอาศัยอำานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 
การเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 
๑๖ จึงมีคำาสั่งมอบอำานาจอนุมัติจ่ายเงินและอนุมัติการจ่ายเงินยืมเงินรายได้ เพื่อบำารุงรักษา 
อุทยานแห่งชาติให้ผู้ดำารงตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับมอบหมายให้กำากับ
ดูแลสำานักอุทยานแห่งชาติ มีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืมคร้ังหน่ึงที่มีวงเงิน
เกินอำานาจของหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางตามข้อ ๒ 

๒. ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ  มีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงินและการจ่ายเงิน
ยืม ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ทุกสำานัก มีอำานาจอนุมัติการ
จ่ายเงินและการจ่ายเงินยืมในวงเงินท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้โอนเงินขาย 
บิลไปเบิกจ่ายทางหน่วยงานนั้น

สำาหรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ใดที่อยู่ระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ในวัน 
ท่ีคำาส่ังน้ีใช้บังคับใช้ ให้ดำาเนินการต่อไปจนกว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถ 
ดำาเนินการตามคำาสั่งนี้ได้

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

           (ลงนาม)  สมชัย  เพียรสถาพร
         (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
       อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๑๙๓๒/๒๕๔๗

เรื่อง มอบอำานาจการพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักบ้านพักของอุทยานแห่งชาติ
______________________

เพื่อให้การจองบ้านพักของอุทยานแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ
อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้จองบ้านพักของอุทยานแห่งชาติไว้แล้ว แต่ประสงค์
จะขอเลื่อนกำาหนดการเข้าพัก อาศัยอำานาจตามมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อ ๓ แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมอบอำานาจให้ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ 
เป็นผู้มีอำานาจในการพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักบ้านพักในอุทยานแห่งชาติ  ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. การขอเลื่อนการเข้าบ้านพักของผู้้ได้จองบ้านพักไว้แล้ว จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุ
จำาเป็นอันควร โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันก่อนวันเข้าพักต่อผู้อำานวยการ 
สำานักอุทยานแห่งชาติ

๒. อนุญาตให้เลื่อนการเข้าพักได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่ 
วันที่ได้สำารองบ้านพักไว้แล้ว

๓. กรณีที่มีความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช อาจยกเลิกการใช้บ้านพักดังกล่าวได้ โดยจะคืนเงินค่าตอบแทนบ้านพักส่วนที่
ได้ชำาระไว้แล้วให้แก่ผู้จองบ้านพักรายนั้นๆ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      สั่ง  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

               (ลงนาม)  สมชัย  เพียรสถาพร
         (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
       อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๑๑๘๑/๒๕๔๘

เร่ือง มอบอำานาจเก่ียวกับการดำาเนินกิจการท่องเท่ียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
______________________

อาศัยอำานาจตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบอำานาจให้
ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้

๑. สั่งลดค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๗
๒. อนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๘
๓. อนุญาตให้ดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ

๓.๑ การจำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ตามข้อ ๑๕ ก (๑) (๒) 
๓.๒ กิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว ตามข้อ ๑๕ ข (๑) เฉพาะกิจการ

ประเภทเดียวกับที่มีการอนุญาตมาแล้ว
๓.๓ การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  ตามข้อ ๑๕ ค 

เฉพาะกิจการประเภทเดียวกับที่มีการอนุญาตมาแล้ว
๔. อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๑
๕ อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๒ 
บรรดาคำาสั่งใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วตามคำาสั่งให้ยกเลิกและให้ใช้คำาสั่งนี้แทน และ

ให้รายงานการใช้อำานาจตามคำาสั่งนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการใช้อำานาจ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง  ณ  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

            (ลงนาม)  สุวัช  สิงหพันธ์ุ
          (นายสุวัช  สิงหพันธ์ุ)
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๑๔๐/๒๕๕๓

เรื่อง  มอบอำานาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต สัตว์ปา และ
 พันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้ถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

______________________

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้ถ่ายทำาภาพยนตร์ใน
อุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๙ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรม 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอออกคำาสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกคำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่ ๑๑๐/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องการมอบอำานาจในการพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
อนญุาตเขา้ไปถา่ยทำาภาพยนตรใ์นเขตอทุยานแหง่ชาต ิและคำาสัง่กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพันธุ์พืช ที่ ๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำานาจใน
การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ

๒. มอบอำานาจให้ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุญาตพิจารณาให้ถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยาน 
แห่งชาติ

๓. มอบอำานาจให้ผู้อำานวยการสำานักอุทยานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาอนุญาตให้
ถ่ายทำาภาพยนตร์เฉพาะภาพยนตร์ไทย ในอุทยานแห่งชาติที่ตนมีอำานาจดูแลรับผิดชอบ 

๔. ให้ผู้รับมอบอำานาจรายงานการใช้อำานาจให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ทราบ ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง  ณ  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

          (ลงนาม)  จตุพร  บุรุษพัฒน์
        (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์์)
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๔๓๓/๒๕๕๕

เร่ือง มอบอำานาจเก่ียวกับการดำาเนินกิจการท่องเท่ียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
______________________

อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มอบให ้
ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ มีอำานาจ  ดังนี้

๑. การอนุญาตให้ดำาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ เฉพาะ 
ผู้รับอนุญาตรายเดิมที่ขออนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

๑.๑ จำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ตามข้อ ๑๕ ก (๑) และ (๒) 
๑.๒ กิจการอื่นที่จำาเป็นแก่การท่องเที่ยว ตามข้อ ๑๕ ข (๑) 
๑.๓ การบริการนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ ๑๕ ค

๒. อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๑  
๓. อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ตามข้อ ๒๒ เฉพาะกรณีผู้รับอนุญาตตาย โดยโอนให้

ผู้รับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก 
ให้ผู้รับมอบอำานาจรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป
บรรดาคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในคำาส่ังน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับคำาส่ังน้ี ให้ใช้ 

คำาสั่งนี้แทน
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

        (ลงนาม) ดำารงค์  พิเดช
       (นายดำารงค์  พิเดช)
          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
______________________

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔๑ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนใหม่หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติ 
ผิดไปจากเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจสั่งให้ผู้กระทำาความผิดทำาลายหรือรื้อถอนสิ่ง 
นั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี  ถ้า 
ผู้กระทำาความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำาความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทา 
ความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำาการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่าง 
หนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำาความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป 
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำาการเสียเองนั้น” ดังนั้น เพื่อให้การใช้อำานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการสั่งให ้
ผูก้ระทำาความผดิตามพระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ ทำาลายหรอืรือ้ถอนสิง่ปลกู
สร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในอุทยานแห่งชาติออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ 
หรือทำาสิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี รวมทั้งการใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ หรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อผู้กระทำา
ความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือในกรณีไม่รู้ตัวผู้กระทำาความผิด 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 จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔
๒ 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
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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

“ คำาสั่งทางปกครอง ”  หมายความว่า
(๑) การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคล

ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำาหนดในกฎกระทรวง
๘  มาตรา ๓๔ คำาสั่งทางปกครองอาจทำาเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

ข้อ ๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมประกาศแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ�ศ� ๒๕๐๔๖

ข้อ ๒ การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน 
แห่งชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำาลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำานวย
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำาเนินคดีกับ
ผู้กระทำาความผิดดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ
หรือผู้ทำาหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนั้นๆ ใช้มาตรการตามมาตรา 
๒๒  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ 
กำาหนดไว้นี้

ข้อ ๓ การสั่งให้ผู้กระทำาความผิดทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิด
ไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม คำาสั่ง 
ดังกล่าวเป็นคำาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำาสั่งทางปกครองอาจทำาเป็นหนังสือ หรือวาจา หรือโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจ
ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๙  มาตรา ๔๐ คำาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ หรือ
โต้แย้ง การยื่นคำาอุทธรณ์หรือคำาโต้แย้ง และระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์ หรือการโต้แย้งดังกล่าว
ไว้ด้วย 

ในการที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเร่ิม
นับใหม่ต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว 
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งทางปกครอง
๑๐  มาตรา ๕๐ คำาส่ังใดท่ีอาจฟ้องต่อศาลปกครองได้  ให้ผู้ออกคำาส่ังระบุวิธีการย่ืนคำาฟ้องและ
ระยะ
เวลาสำาหรับยื่นคำาฟ้องไว้ในคำาสั่งดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกคำาสั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นดำาเนินการ 
แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับคำาสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาสำาหรับ
ยื่นคำาฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับคำาสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว

ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาสำาหรับยื่นคำาฟ้องมีกำาหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้
ขยายเวลาสำาหรับยื่นคำาฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่ง

ผู้กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจใน
การจับกุมปราบปรามการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ได้ดำาเนินการจับกุมในความผิดนั้นแล้ว และหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินการ 
สืบสวนปรากฏว่ามีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอันน่าเชื่อว่า เป็นผู้กระทำาความผิดแต่ยัง 
จับตัวไม่ได้หรือเม่ือมีพยานหลักฐานว่ามีการกระทำาความผิดแต่ไม่รู้ตัวผู้กระทำาความผิด

เนื่องจาก มาตรา ๔๐๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีผู้ออกคำาส่ังทางปกครองต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลา ในการยื่น 
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ผู้รับคำาสั่งทาง
ปกครองทราบ ดังนั้น คำาสั่งทางปกครองที่สั่งให้ผู้กระทำาความผิดทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำาให้ส่ิงน้ันๆ กลับ 
คืนสู่สภาพเดิม จึงต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาในการย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำาส่ังให้
ผู้รับคำาสั่งทางปกครองดังกล่าวทราบ
 อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ผู้ออกคำาสั่งทางปกครองต้องระบุวิธีการย่ืนคำาฟ้องและระยะเวลา 
สำาหรับย่ืนคำาฟ้องไว้ในคำาส่ังดังกล่าว ดังน้ัน นอกจากเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคำาส่ังทางปกครองจะต้อง 
แจ้งให้ผู้รับคำาส่ังทราบว่าอาจย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำาส่ังต่อเจ้าหน้าท่ี ผู้ออกคำาส่ังทางปกครอง 
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๑๑  มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คำาสั่งปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และ
ไม่มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำาสั่ง 
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง
คำาสั่งดังกล่าว

คำาอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
๑๒  มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งพิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย
ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน
กำาหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ถ้าเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ 
เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์ภายในกำาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งให้ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้
รับรายงาน ถ้ามีเหตุผลจำาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำานาจ
พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าวในการน้ี ให้ขยายระยะ 
เวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎ
กระทรวง

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๔๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่งทางปกครองจะ 
ต้องแจ้งวิธีการยื่นคำาฟ้องและระยะเวลาสำาหรับยื่นคำาฟ้องไว้ในคำาสั่งดังกล่าวด้วยว่าใน 
กรณีที่ครบกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 
๔๕๑๒ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบักฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีคำาวินิจฉัย 
ของผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ผู้รับคำาสั่งทางปกครองสามารถที่จะยื่นคำาฟ้องต่อ
ศาลปกครองภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง การฟ้องคดีตาม
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มาตรา ๔๙๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ผู้รับคำาสั่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองคัดค้านคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา 

๙๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข.  ถ้าในกรณีท่ีครบกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่ผู้มีอำานาจยังไม่

วินิจฉัยอุทธรณ์
ผู้รับคำาสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็นการ

พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำาสั่งทางปกครอง 
นั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันครบ
กำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำาหรับวิธีการยื่นคำาฟ้องนั้น คำาฟ้องต้องทำาเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำาเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้น 
น้ัน หรือย่ืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันท่ีส่งคำาฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์ 
เป็นวันที่ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครอง

ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือผู้ทำาหน้าที่ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ใช้อำานาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ มีคำาสั่งทางปกครองให้ผู้กระทำาความผิดทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่น
ใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพ
เดิม ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงให้ทำาคำา
สั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามแบบ อช. ม. ๒๒ (ก) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้

ข้อ ๔ การแจ้งคำาสั่งทางปกครองตามข้อ  ๓  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  หมวด ๔ โดยเคร่งครัด  กล่าวคือ ให้ส่งหนังสือ (แบบ อช.ม. ๒๒ (ก)) 
แจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำาเนาของผู้นั้น ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่
หนังสือไปถึง หรือในการดำาเนินการเรื่องนี้ที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยัง 

๑๓ มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดและไม่ได้รับ
หนังสือชี้แจ้งจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับ แต่เป็นคำาชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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๑๔  มาตรา ๖๙ การแจ้งคำาสั่งทางปกครอง  การนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทำาด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำาเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำาเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้
รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 

ในการดำาเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วการแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้
ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำาเนาของผู้นั้นแล้ว
๑๕  มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำาไปส่งถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำาไปส่ง
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อเจ้า
หน้าที่พนักงานตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงที่เป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
๑๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๕ ก  วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

ที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำาเนาของผู้น้ันแล้ว ตามมาตรา ๖๙๑๔ แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

ในกรณีแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนำาไปส่งถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำาหนังสือไปส่งไม่
พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำางานในสถานที่นั้นหรือใน
กรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับก็ให้วางหนังสือนั้น หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่
นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
ตามมาตรา ๗๐๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งกฎ
กระทรวงฉบบัที่ ๑๑ (๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙๑๖ บัญญัติว่า 

“เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำาสั่งทาง
ปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่
ผู้รับไม่ยอมรับหรือไม่มีผู้รับ ได้แก่ 

(๑) เจ้าพนักงานตำารวจ 
(๒) ข้าราชการส่วนกลาง 
(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่

(ก) กำานัน
(ข) แพทย์ประจำาตำาบล
(ค) สารวัตรกำานัน
(ง) ผู้ใหญ่บ้าน
(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
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(ฉ)  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ช)  ข้าราชการประจำาอำาเภอหรือจังหวัด ”

การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำาหนด ๗ วัน นับแต่ 

วันส่ง  สำาหรับกรณีภายในประเทศ และ ๑๕ วัน สำาหรับกรณีต่างประเทศ เว้นแต่จะพิสูจน์ 

ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น ตามมาตรา ๗๑๑๗   แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ในกรณีที่มีผู้รับเกิน ๑๕ คนให้ปิดประกาศ  ณ  ที่ทำาการของพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

ที่ว่าการอำาเภอที่ผู้รับมีภูมิลำาเนาก็ได้ ถือได้ว่าผู้นั้นได้รับแจ้งแล้วเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๕ 

วันนับแต่วันท่ีได้แจ้งโดยวิธีปิดประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๗๒๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ในกรณีไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำาเนา หรือรู้ตัวและภูมิลำาเนาแต่มีผู้รับเกิน 

๑๐๐ คน ให้แจ้งเป็นหนังสือโดยประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ถือ 

ว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีประกาศในหนังสือ 

พิมพ์ดังกล่าวตามมาตรา ๗๓๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งทางโทรสารก็ได้แต่ต้องเก็บหลักฐานการได้ส่ง 

จากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งหนังสือ

คำาสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะ

กระทำาได้  กรณีนี้ถือว่าได้รับแจ้งเป็นหนังสือแล้วนับแต่วันส่งโทรสาร เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ 

๑๗  มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่า  ได้รับแจ้งเม่ือครบกำาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่ง สำาหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำาหนดเก้าสิบห้าวันนับแต่วันส่ง สำาหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
๑๘  มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดำาเนินการในเรื่อง
นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทำาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำาการของเจ้าหน้าที่และที่
ว่าการอำาเภอที่ผู้รับมีภูมิลำาเนาก็ได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
๑๙  มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำาเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำาเนาแต่มีผู้รับเกิน
หนึ่งร้อยคน  การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำาโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่น
นั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 
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๒๐  มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนการแจ้งคำาสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสาร
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสาร
นั้นและต้องจัดส่งคำาสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจ
กระทำาได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคำาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏใน
หลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าวเว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
๒๑  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๑ 

ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น ตามมาตรา ๗๔๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๕ นอกจากการแจ้งคำาส่ังโดยวิธีการตามข้อ ๔ แล้ว ให้ดำาเนินการปิดประกาศ 

คำาสั่งดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำาเภอ ที่ทำาการกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล สถาน ี
ตำารวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุนั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำาบันทึกการปิดประกาศ 
ไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ข) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้

กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทำาผิด ก็ให้ดำาเนินการปิดประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย 
ข้อ ๖ การกำาหนดเวลาให้ผู้กระทำาความผิด หรือผู้อยู่ในบังคับของคำาส่ัง ปฏิบัติตาม

คำาสั่งนั้น ให้ใช้ดุลยพินิจกำาหนดตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์และตามควรแก่กรณีโดย
คำานึงถึงระยะเวลาที่กฎหมายให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้ทราบคำาสั่ง และระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์
คำาสั่งของผู้กระทำาความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่ง 

เมื่อปรากฏว่าผู้กระทำาผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่งได้อุทธรณ์คำาสั่งเช่นว่านั้นก็ให้
พิจารณาดำาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมวด ๒ 
โดยเคร่งครัด กล่าวคือ ให้อุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่ง ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งคำาสั่งดังกล่าว คำาอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง 
หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย โดยที่การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตาม 
คำาสั่ง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ผู้ที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำาสั่ง 
ไว้ก่อนคือ ผู้ทำาคำาสั่งนั้นเอง ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์หรือผู้มีอำานาจพิจารณาวินิจฉัย
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ความถูกต้องของคำาสั่งทางปกครองดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖๒๒ วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ทำาคำาส่ังทางปกครองต้องพิจารณาคำาอุทธรณ์ และแจ้งผู้อุทธรณ์ 
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีเห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์ภายในกำาหนด
เวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และให้ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน 
ครบกำาหนดเวลาดงักลา่วในการนีใ้หข้ยายระยะเวลาพจิารณาอทุธรณ์ออกไปไดไ้มเ่กิน ๓๐ วนั 
นับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์ตามวรรคสามคือ ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๔

ข้อ ๗ เม่ือผู้กระทำาความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำาส่ัง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำาส่ังโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่ง
อื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม 
โดยให้ปฏิบัติดังนี้

๒๒  มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าท่ีผู้ทำาคำาส่ังทางปกครองมีอำานาจท่ีจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งนั้นเอง  ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์หรือผู้มีอำานาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกต้องของคำาสั่งทางปกครองดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
ผู้ดำาเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำาเป็น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำาสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่ง
ทางปกครองน้อยที่สุด
๒๓  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๒
๒๔  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๔  ตอนที่ ๑๗ ก  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐
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๒๕  มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีคำาเตือนเป็น
หนังสือให้มีการกระทำาหรือละเว้นกระทำาตามคำาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำาหนดตาม
สมควรแก่กรณี คำาเตือนดังกล่าวจะกำาหนดไปพร้อมกับคำาสั่งทางปกครองก็ได้

คำาเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกำาหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราว

เดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าดำาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทำาการ

แทน หรือจำานวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี
การกำาหนดค่าใช้จ่ายในคำาเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำาหนดไว้

(๑) ให้แจ้งคำาเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้กระทำาความผิด  หรือผู้อยู่ในบังคับของคำาส่ัง
ให้กระทำาการ หรือละเว้นกระทำาการตามคำาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำาหนดตาม
สมควรแก่กรณีโดยคำาเตือนนั้นให้ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดเจน และระบุ 
ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำาการ
แทน หรือจำานวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี ซึ่งการกำาหนดค่าใช้จ่ายในคำาเตือนไม่
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ได้กำาหนดไว้ 
ตามมาตรา ๕๙๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อม
ทั้งแจ้งระยะเวลาดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำาเนินการโดยให้แจ้งเตือนก่อนเริ่มดำาเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ค) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้

(๒) ปิดประกาศคำาสั่งแจ้งเตือนตาม (๑) ณ ที่ว่าการอำาเภอ ที่ทำาการกำานัน
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล สถานีตำารวจภูธรแห่งท้องที่และสถานที่ที่จะดำาเนิน 
การแห่งละ ๑ ชุด โดยให้ปิดประกาศก่อนเริ่มดำาเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร แล้ว
จัดทำาบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (ง) ท้ายหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตินี้ 

(๓) ให้จัดทำาบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการดำาเนินการ บัญชีทรัพย์สินท่ีทำาลาย
หรือรื้อถอน หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้เก็บรักษาไว้ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
แผนท่ีสังเขปบริเวณท่ีดำาเนินการพร้อมภาพถ่าย แล้วนำาเร่ืองราวท้ังหมดพร้อมพยานหลักฐาน 
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำาวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำารวจภูธรแห่งท้องที่ในทันที

(๔) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบอำานาจให้เจ้าหน้าที ่

ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำาเนินการแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
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ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๖ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 
ข้อ ๑ บัญญัติว่า “การมอบอำานาจในการดำาเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจทำาคำาสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นไปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” และในการ 
ดำาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ประสานงานขอความร่วมมือกับกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำาเนินการด้วย 
และให้ใช้มาตรการทางปกครองเพียงเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำาสั่ง 
ทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำาส่ังทางปกครองน้อยท่ีสุด ตามมาตรา 
๕๖๒๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๗ แล้วได้ 
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นไปเป็นจำานวนเท่าไร ผู้กระทำาความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่ง
ทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด พร้อมทั้งชำาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อปี 
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๘๒๘ (๑) แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๕ ก  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
๒๗  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒๒
๒๘  มาตรา ๕๘ คำาส่ังทางปกครองท่ีกำาหนดให้กระทำาหรือละเว้นกระทำา ถ้าผู้อยู่ในบังคับทาง
ปกครอง
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำาการแทน โดย
ผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำาระค่าปรับทางปกครองตามจำานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่น
บาทต่อวัน

เจ้าหน้าที่ระดับใด มีอำานาจกำาหนดค่าปรับทางปกครองจำานวนเท่าใด สำาหรับในกรณีใด
ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีความจำาเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาที่ขัด
ต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเจ้าหน้าที่อาจใช้ 
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำาสั่งทางปกครองให้กระทำาหรือละเว้นกระทำาก่อน
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำานาจหน้าที่ของตน 
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๒๙ มาตรา ๕๗ คำาสั่งทางปกครองที่กำาหนดให้ผู้ใดชำาระเงิน ถ้าถึงกำาหนดแล้วไม่มีการชำาระโดย
ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำาระภายในระยะเวลาที่กำาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  
๗ วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำาเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อนำาเงินชำาระให้ครบถ้วน

วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่
กำาหนดในกฎกระทรวง
๓๐  เพิ่งอ้าง
๓๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๕ ก  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ต้องรับผิดชำาระเงินตามวรรคหนึ่งทราบและ
นำาเงินมาชำาระภายในระยะเวลาอันสมควร ตามแบบ อช.ม. ๒๒ (จ) ท้ายหลักเกณฑ์ และ 
แนวทางปฏิบัตินี้

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้ชำาระเงินตามวรรคสองหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ต้องรับผิดชำาระเงินตามวรรค
หนึ่ง ชำาระเงินภายในระยะเวลาที่กำาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามมาตรา ๕๗๒๙ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใช้หนังสือตามแบบ อช.ม. 
๒๒ (ฉ) ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้

เมื่อครบกำาหนดเวลาตามวรรคสาม ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยยึด หรืออายัด ทรัพย์สินของผู้นั้น ทั้งทรัพย์สินที่รื้อถอนและทรัพย์สินที่ได้เก็บ
รักษาไว้ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหรือทรัพย์สินอื่นของผู้นั้น แล้วนำาออก
ขายทอดตลาดเพื่อนำาเงินมาชำาระจนครบถ้วน สำาหรับวิธีการยึด การอายัด และการขายทอด 
ตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ตามมาตรา 
๕๗๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการส่ังยึด 
หรืออายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอำานาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๓๑ 

ข้อ ๙ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กำาลังเข้าดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง
ได้ แต่ต้องกระทำาโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจำาเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอความช่วยเหลือ 
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จากเจ้าพนักงานตำารวจได้ ตามมาตรา ๖๐๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๐ การดำาเนินการเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ ให้
ปฏิบัติดังนี้

(๑) การกระทำาของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ จะต้องกระทำาเพียงเท่าที่จำาเป็น เหมาะสมแก่พฤติการณ์ และสมควรแก่
กรณีเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

(๒) เมื่อปรากฏเหตุอันจะต้องกระทำาเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือทำาหน้าท่ี 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเพื่อพิจารณาต่อไป

(๓) ในกรณีท่ีเห็นว่ามีความจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจกระทบ
กระเทือนแก่สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำาเนินการตามข้อ ๒–๙ ดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลใดทำาลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำาให้สิ่งนั้นๆ กลับคืน
สู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี  เมื่อผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไม่ประสงค์จะทำาลายหรือรื้อถอนหรือ 
กระทำาการใดๆ  แต่ประสงค์จะบริจาคให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่า การรับไว้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช พิจารณาสั่งการ

ข้อ ๑๒ ผู้ถูกดำาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทาง
ปกครองนั้นได้ และการอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน 

๓๒  มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าท่ีจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ีกำาหนดไว้ในคำาเตือนตามมาตรา
๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กำาหนดไว้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำาสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจ
ใช้กำาลังเข้าดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทำาโดยสมควร
แก่เหตุ ในกรณีจำาเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำารวจได้ 
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กับการอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๖๒๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๓ การบังคับชำาระหนี้ ตามข้อ ๘ ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่จะดำาเนินคดีแพ่ง และคดีล้มละลายกับผู้ต้องรับผิดชำาระหนี้แต่อย่างใด

ในกรณีที่จะต้องใช้สิทธิดำาเนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ดำาเนินการประมวลเรื่องราวทั้งหมดพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำาเนินการ

ข้อ ๑๔ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่
กำาหนดไว้น้ี เป็นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีราชการ จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากการใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีน้ัน หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย 
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำาในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหากมิได้กระทำาโดยประมาทเลินเล่อ

๓๓  มาตรา ๖๒ ผู้ถูกดำาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง
น้ันได้ 

การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์คำาสั่ง
ทางปกครอง
๓๔ มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระทำา
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการ
คลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
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๓๕  มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทำาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำาการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงให้คำานึงถึงระดับความร้าย
แรงแห่งการกระทำาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำานวนของความ
เสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการ
ดำาเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำาหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

อย่างร้ายแรงแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งเป็นการส่วนตัว ตามมาตรา ๘๓๕

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ข้อ ๑๕ การแจ้งความลงบันทึกประจำาวันและการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนน้ันมีความสำาคัญอย่างย่ิง และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญา
และคดีแพ่ง รวมทั้งในกรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ

ข้อ ๑๖ การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัต ิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สามารถสรุปขั้นตอนตามแผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้อำานาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และแผนภาพแสดงคำาสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินี้
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมการกระทำาผิด พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ 
และมีสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

มีคำาสั่งให้ทำาลาย/รื้อถอน
แบบ อช�ม� ๒๒

ปิดประกาศคำาสั่ง
แบบ อช.ม. ๒๒ (ข)

หนังสือแจ้งเตือน 
แบบ อช.ม. ๒๒ (ค)

ปิดประกาศการแจ้งเตือน 
แบบ อช.ม. ๒๒ (ง)

หนังสือแจ้งให้ชำาระเงิน 
แบบ อช.ม. ๒๒ (จ)

อธิบดีฯ สั่งยึด/อายัค/
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

อธิบดีฯ สั่งยึด/อายัค/
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ 
(เปลี่ยนแปลงคำาสั่ง)

แจ้งอุทธรณ์ทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน

ไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์
รายงานไปยัง ผอ.สบอ.

ผู้กระทำาผิดบริจาค
สิ่งปลูกสร้าง

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ/รายงานอธิบดีฯ

อธิบดีฯ พิจารณา
การบริจาค

พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาลาย/
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างฯ

บันทึกการดำาเนินการและ
จัดทำาบัญชีทรัพย์สินที่รื้อถอน

แจ้งความลง ปจว.
ต่อพนักงานสอบสวน

รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ

นำาเงินมาชำาระหนี้
ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่ม

ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

(ผิดอาญา)

ผอ. สบอ.
พิจารณาอุทธรณ์ 
ภายใน ๓๐ วัน

ส่งแบบ อช.ม. ๒๒ (ก)
ให้ผู้กระทำาความผิด

ผู้กระทำาความผิด
ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง

ผู้กระทำาความผิด
อุทธรณ์คำาสั่ง

หัวหน้าอุทยานฯ พิจารณา
อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน



115115

แผนภาพแสดงคำาสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คำาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นอุทธรณ์หรือคำาโต้แย้ง ระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
กล่าวไว้ด้วย

ก่อนมีคำาสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของบุคคลใด เจ้าหน้าที่ต้องให้
บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน

คำาสั่งทางปกครองที่ทำาเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้น
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อ
พิจารณาและข้อสนับสนุนในการให้ดุลย์พินิจ

ในกรณีที่คำาสั่งทางปกครองใด ไม่มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ทำาคำาสั่งทางปกครองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งดังกล่าว

ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นพิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งทางปกครองตามคำาเห็นของตน
ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว 

ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความ
เห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้มี
อำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

สาระสำาคัญ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์  
           โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๕๒๖
ที่ ทส ๐๙๐๖.๒๐๔/๑๑๓๗            วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำา
เรียน ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖

ด้วยปัจจุบันการดำาเนินการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ท่ีมิใช่พ้ืนท่ีต้นน้ำา 
ยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางและหนังสือส่ังการท่ีกรมป่าไม้เคยส่ังไว้ก่อนมีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ปรับปรุงอำานาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๔๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพ่ือให้มี
แนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อำานวยประโยชน์
ให้การฟ้ืนฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์และกิจการท่ีเก่ียวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีกำาหนด จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสภาพในเขต
อนุรักษ์ ท่ีมิใช่พ้ืนท่ีต้นน้ำาไว้เพ่ือประกอบการดำาเนินงานตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ   

       (ลงนาม)  วิชาญ ทวิชัย
              (นายวิชาญ ทวิชัย)
         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
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แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพปาในเขตอนุรักษ์ที่มิใช้พื้นที่ต้นน้ำา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าในเขต
อนุรักษ์ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำาให้มีความเหมะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำานวยประโยชน์ให้การ
ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์และกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำาหนดหลัก
เกณฑ์แนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอนุรักษ์ที่มิใช่ต้นน้ำา ดังนี้

๑. การสำารวจคัดเลือกพื้นที่ดำาเนินการ
พื้นที่แห่งใดที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าได้เอง

ตามธรรมชาติ หรือการฟื้นฟูสภาพป่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน สมควรที่จะดำาเนินการ
ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ให้สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือสำานักฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรักษ์ สั่งเจ้าหน้าที ่
ออกไปดำาเนินการสำารวจพื้นที่เบื้องต้น และจัดทำาโครงการฟื้นฟูสภาพป่ารายงานให้กรม
อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พิจารณาการสำารวจพื้นที่เบื้องต้นและการจัดทำา 
รายการสำารวจให้มีรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ฐานต่างๆ ดังนี้

๑�๑ ช่ือปา ให้ระบุชื่อป่าที่ดำาเนินการสำารวจว่า อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเป็นพ้ืนท่ีป่าเตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใด และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด

๑�๒ ท่ีต้ังของปา ให้ระบุชื่อ ตำาบล อำาเภอ จังหวัด
๑.๓ ขอบเขตและเน้ือท่ี  ให้กำาหนดขอบเขตพื้นที่และเนื้อที่ป่าที่สำารวจลงใน

แผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยใช้ค่าพิกัด UTM
๑�๔ ลักษณะภูมิประเทศ  ให้ระบุลักษณะภูมิประเทศโดยสังเขปว่า  พื้นที่ที่

สำารวจมีลักษณะเป้นอย่างไร เป็นที่ราบ ที่ลุ่ม เนินเขา หรือเป็นเขา ความลาดชันโดยเฉลี่ย 
และจัดเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาที่เท่าใด หากพื้นที่ที่สำารวจมีบริเวณใดที่ยังคงสภาพป่าและ 
ไม่จำาเป็นต้องปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ให้วงขอบเขตและคำานวณเนื้อที่ และให้ลงรายละเอียด 
ต่างๆ ดังกล่าวในแผนที่ด้วย

๑�๕ ชนิดดินหิน ให้ระบุสภาพของชนิดดินหินของพ้ืนท่ีน้ันว่าเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมที่จะปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใด

๑.๖ ภูมิอากาศ ให้ระบุปริมาณข้อมูลน้ำาฝน อุณหภูมิ และฤดูกาลในพื้นที่แห่ง
นั้น หรือบริเวณใกล้เคียงเท่าที่สามารถจะทราบได้

๑�๗ สภาพและชนิดของปา ให้ระบุถึงชนิดป่าดั้งเดิม  พันธุ์ไม้  ตลอดจนไม้
พื้นล่างที่สำาคัญ หรือที่มีเป็นจำานวนมากในป่าบริเวณนั้นหรือใกล้เคียง รวมทั้งสภาพป่าใน
ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร
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สำาหรับการสำารวจพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนหวายให้ระบุถึงประวัติการจัดการ
พื้นที่ในอดีตด้วยว่า พื้นที่ที่สำารวจอยู่สวนป่าหรือโครงการใด เป็นแปลงปลูกปีใด ในพื้นที่มี
ไม้ชนิดใดขึ้นอยู่ปริมาณแสงลอดผ่านร้อยละเท่าใด   

๑�๘ สภาพเศรษฐกิจสังคม ให้ระบุข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้าน 
ตำาบล ที่อยู่ใกล้เคียงป่าแห่งนั้น เช่น จำานวนประชากร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพหลัก อาชีพ
รอง รายได้เฉลี่ย ปัญหาด้านประชากรต่างๆ การใช้ประโยชน์และถือครองที่ดิน ตลอดจน 
ทัศนคติที่มีต่อการดำาเนินการฟื้นฟูสภาพป่า

๑�๙ อันตรายและวิธีป้องกัน  ให้ระบุลักษณะของอันตรายที่จะรับจากคน 
สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง แมลง ไฟป่าหรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน 
รวมทั้งความเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๑�๑๐ ทางคมนาคม ให้ระบุระยะและเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อระหว่างป่านั้น
กับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด

๑�๑๑ ความเห็นในการปลูกฟื้นฟูสภาพปา  ให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูว่า ควรใช้ไม้ชนิดใดในการปลูกฟื้นฟูด้วยวัตถุประสงค์ใด อย่างไร ความเหมาะสม วิธีการ 
แหล่งแรงงาน ตลอดจนแหล่งเมล็ดไม้ หากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ดำาเนินงานก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย

๒. การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำาปี
เมื่อได้รับแจ้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปีแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิด

ชอบปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
 ๒�๑ การเตรียมพื้นที่

๒.๑.๑ การรังวัดหมายแนวเขต  การรังวัดพ้ืนท่ีโดยใช้ค่าพิกัด UTM  และ
หมายแนวเขตโดยใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔x๔ นิ้ว ทาด้วยสีขาวเพื่อให้ได้เห็นชัดเจน 
ความยาวเมื่อปักแล้วให้อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ปักเป็นแนวเขตทุกจุดที่มีการปัก 
หมุดอย่างน้อย ๔ หลักรอบพื้นที่ ให้ระบุปี แปลง และพื้นที่หลักเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบด้วย แล้วจัดทำาแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : 
๕๐,๐๐๐ แสดงขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก พร้อมด้วยข้อมูลค่าพิกัดโดยละเอียด

๒.๑.๒ ไม่ให้ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมและทำาการไถพรวนพื้นที่โดย
เด็ดขาด

๒.๑.๓ การแผ้วถางและกำาจัดวัชพืช  ในพื้นที่ที่วัชพืชมีขนาดใหญ่และขึ้น
หนาแน่น ให้แผ้วถางออกได้เท่าที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และทำาการถางเจาะแนวปลูกโดย
ให้ถางไปตามแนวระดับความสูง (contour line) ขนาดความกว้างของแนว ๒ เมตร ระยะ
ห่างระหว่างกึ่งกลางแนว ๔ เมตร ห้ามถางวัชพืชตามแนวลาดชัน เศษวัชพืชให้กองไว้เป็นแถว
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ระหว่างแนวปลูกและกำาจัดโดยใช้สารจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลาย ไม่ให้ทำาการแผ้วถาง 
วัชพืชจนเตียนทั่วทั้งพื้นที่แล้วนำามากองรวมสุมเผาหรือใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด 

๒.๑.๔ ทำาแนวกันไฟขนาดกว้าง ๘-๑๐ เมตร โดยรอบพื้นที่ปลูก ทำาทาง
ลาดลงและใช้เป็นทางตรวจการและแนวกันไฟภายในแปลง ขนาดกว้าง ๖–๘ เมตร แบ่ง
พื้นที่ปลูกเป็นแปลงๆ แปลงละประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ไร่

๒.๒ การกำาหนดตำาแหน่งปลูก
ให้ใช้หลักขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ส่วนบนทาสีแดงประมาณ ๓๐ 

เซนติเมตร ปักหมายตำาแหน่งปลูกและใช้วัดระยะความยาวของแนวทุกระยะ ๔๐ เมตร ต่อ ๑ 
หลัก สำาหรับตำาแหน่งปลูกที่เหลือให้ใช้หลักขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ไม่ต้องทาสีปักหมาย 
ตำาแหน่งปลูกกระจายไปตามแนวปลูกไม่ต้องเป็นแถวตรงและระยะไม่ต้องเท่ากันให้ได้อีก
จำานวน ๑๙ หลัก ทุกระยะ ๔๐ เมตร เศษที่เหลือให้คิดตามสัดส่วน

๒.๓ การปลูก
๒.๓.๑ ชนิดพันธ์ุไม้ท่ีจะปลูก ให้เป็นไปตามบัญชีแสดงชนิดไม้ท่ีกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช กำาหนดให้ปลูกในพื้นที่ภาคต่างๆ ท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ให้
พิจารณาชนิดพันธุ์ไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่เป็นอันดับแรก ให้ปลูกคละกันไปอย่างน้อย ๕ 
ชนิด โดยคำานึงถึงการผสมผสานกันระหว่างชนิดไม้ที่มีเรือนยอดเด่น ไม้ชั้นรอง ไม้ชั้นกลาง 
และไม้พื้นล่างในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย

๒.๓.๒ การจัดเตรียมกล้าไม้ ให้จัดเตรียมกล้าไม้ตามชนิดและจำานวนที่จะ
ใช้ปลูกให้เพียงพอสำาหรับการปลูกและปลูกซ่อม กับทั้งให้ได้ขนาดแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะที่
จะนำาไปปลูกในพื้นที่ได้ โดยให้เตรียมไว้สำาหรับการปลูกจำานวน ๒๐๐ กล้าต่อพื้นที่ปลูก ๑ ไร่ 
และให้จัดเตรียมเพิ่มอีกอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ สำาหรับการปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตาย

๒.๓.๓ การขุดหลุมปลูก ให้ถางรอบหลักท่ีหมายตำาแหน่งปลูกไว้แล้ว ขนาด
เส้นทางผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ – ๑ เมตร และขุดหลุมขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ ๒๕ 
เซนติเมตร ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยวัสดุอมความชื้น เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว ขุยมะพร้าว 
หรือโพลิเมอร์ และใส่ปุ๋ยด้วย กรณีการปลูกด้วยเหง้าไม้ไม่ต้องขุดหลุมให้ใช้ชะแลงเจาะรูดิน
แทน

๒.๔ การบำารุงรักษา 
เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีพ้นจากการแก่งแย่ง

ของวัชพืช หลังจากที่ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วระยะเวลาหนึ่งให้กำาจัดวัชพืชตามแนวปลูกทำานอง
เดียวกับข้อ ๒.๑.๓ เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารและเปิดแสงให้แก่ต้นไม้ที่ปลูกและถากรอบโคน 
ต้นเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕–๑ เมตร ทำาการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญ 
เติบโต พร้อมทั้งปลูกซ่อมต้นที่ตายควบคู่ไปด้วย
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ในการบำารุงรักษาปีที่ ๒–๖ ให้ทำาการซ่อมทางตรวจการและแนวกันไฟให ้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี กับทั้งให้ทำาการกำาจัดวัชพืชอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และปลูกซ่อม
ต้นไม้ท่ีตายไปพร้อมๆ กัน ท้ังน้ีให้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้ให้เพียงพอสำาหรับปลูกซ่อมปีละ ๒ คร้ัง

๒.๕ การตรวจนับอัตราการรอดตาย 
ให้ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้หลังจากที่ได้ดำาเนินการปลูกซ่อม 

(สำาหรับแปลงที่ดำาเนินการปลูกเป็นปีแรก) และปลูกซ่อมครั้งที่สอง (สำาหรับแปลงที่บำารุง
รักษาสวนเดิมอายุ ๒–๖ ปี) และต้นไม้ที่ปลูกซ่อมดังกล่าวรอดตายและตั้งตัวได้แล้ว โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจำานวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตามวิธีดังนี้ ทำาการสุ่มตัวอย่างจาก 
๑๐ แนวปลูกแรกโดยวิธีการจับฉลาก เมื่อได้แนวปลูกใดก็ให้ใช้แนวปลูกนั้นเป็นแนวนับต้นไม้ 
แนวที่ ๑ สำาหรับแนวนับต้นไม้ต่อๆ ไป ให้ถัดจากแนวแรกทุกๆ ๑๐ แนว จนหมดแนวปลูก
ของแปลงปลูกนั้น การนับต้นไม้ให้นับแยกต้นที่รอดตายทุกต้นและต้นไม้ที่ตายทุกต้นตลอด
แนวของทุกแนวแล้วคำานวณหาอัตราการรอดตายของไม้ที่ปลูก ซึ่งจะต้องอัตราการรอดตาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๒.๖ การจัดทำาป้าย
ให้จัดทำาป้ายแสดงพื้นที่แปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ชนิดพันธุ์ไม้ เนื้อที่  

ลงในแผ่นป้าย ขนาด ๖๐x๑๐๐ ซม. โดยให้ทาสีน้ำาตาลเป็นพื้นและตัวหนังสือสีขาว ดังนี้

แปลงปลูกฟื้นฟูสภ�พป่�

 ปี พ.ศ. ..............................................

 ชนิดพันธุ์ไม้........................................

 เนื้อที่...............................................ไร่

ชื่อหน่วยง�น........................................................

๑๐๐ ซม.

๖๐ ซม.

๒.๗ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
สำาหรับรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว

ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติจัดทำารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำาปีตามแบบฟอร์มที่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำาหนดท้ายแนวปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยแผนที่มาตราส่วน 
๑ : ๔,๐๐๐ และแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงขอบเขตพื้นที่แปลงปลูก  
ภาพถ่ายสี จำานวน ๓ ชุด เก็บไว้ที่หน่วยปฏิบัติ จำานวน ๑ ชุด เก็บไว้ที่สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ท้องที่ จำานวน ๑ ชุด และให้สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่รวบรวมรายงานของหน่วย
งานที่มีพื้นที่ดำาเนินการอยู่เขตพื้นที่ควบคุมทั้งหมดจัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
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และพันธุ์พืช ทราบ จำานวน ๑ ชุด สำาหรับแปลงที่ดำาเนินการบำารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒–๖ ปี 
และ ๗ – ๑๐ ปี ให้ส่งพร้อมแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
ของปีงบประมาณถัดไป

ลำาดับ ท้องที่ ขนิดไม้

๑ ภาคเหนือ สัก สนเขา(Pinus) ยมหอม ยมหิน มะค่าโมง ตะเคียนทอง 
ประดู่ป่า แดง ยางนา ตะแบก จำาปีป่า จำาปาป่า แอปเปิลป่า 
กำาลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง มะม่วงป่า ตะกู มะกอกป่า  
ตีนเป็ด หว้า เพกา ราชพฤกษ์ นนทรีป่า ก่อ ทะโล้ มะขามป้อม 
เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็กบ้าน บง ไผ่ต่างๆ หวาย

๒ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

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

๓ ภาคกลาง – 
ตะวันตก

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

๔ ภาคใต้ ประดู่ป่า ทัง มะม่วงป่า หลุมพอ ตะกู ตะเคียนทอง ตะเคียนชัน
ตาแมว เคี่ยม ยางนา กันเกรา ไข่เขียว ทุ้งฟ้า ขี้เหล็กบ้าน  
ยมหิน ทุเรียนป่า สะตอ เหรียง พะยอม ไผ่ต่างๆ หวาย 

บัญชีแสดงชนิดไม้ที่กำาหนดให้ใช้ปลูกตามแนวทางปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพปาในเขต
อนุรักษ์ที่มิใช่พื้นที่ต้นน้ำา

หมายเหตุ   
๑. สำาหรับไม้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากบัญชีน้ี หากหน่วยงานใดมีความจำาเป็นต้อง

ใช้ปลูกให้ช้ีแจงเหตุผลและขออนุมัติต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ก่อน
๒. การปลูกซ่อมให้ปลูกซ่อมด้วยไม้ชนิดเดียวกันกับท่ีปลูกในคร้ังแรก หากจำาเป็นต้อง

ต้องปลูกด้วยไม้ชนิดอื่นและเป็นชนิดไม้ที่มีอยู่ตามบัญชีนี้ ให้เสนอเหตุผลความจำาเป็นและ
ขออนุมัติจากผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ และให้สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ท้องที่รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบด้วย

๓. บัญชีแสดงชนิดไม้นี้ไม่ใช้บังคับสำาหรับการปลูกเพื่อการทดลองทางวิชาการหรือ
การสาธิต
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บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง กรมชลประทานขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่หอย
______________________

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๕๔/ 
๗๖๗๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความว่า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ว่า 
สำานักงานชลประทานที่ ๑ กรมชลประทานขออนุญาตเข้าดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
แม่หอย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม  โดยการดำาเนินการจะต้อง 
เพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๓๓ โดยเห็นว่าการใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเป็นอ่างเก็บน้ำานั้น มีลักษณะที่เป็นการ 
ทำาลายสภาพของการเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และไม่เข้าข่ายที่จะอนุญาตให้กระทำาได้ตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า ปัจจุบันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
หลายแห่งในพื้นที่โดยการเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติ  เมื่อกรมชลประทานได ้
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะมอบให้องค์การบริหารส่วนตำาบลในพ้ืนท่ีควบคุมการจ่ายน้ำา 
ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  ส่วนพื้นที่อ่างเก็บน้ำาเมื่อมีน้ำาท่วมเต็มพื้นที่จะเกิด 
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น  จึงทำาให้พ้ืนที่หลายแห่งถูกบุกรุกเข้าไปก่อสร้างแพพักสำาหรับการ 
บริการนักท่องเที่ยว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถเข้าไปควบคุม 
บริหารจัดการได้ เนื่องจากมีการเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติ และอนุญาตให้ 
หน่วยงานที่ขออนุญาตได้ใช้ประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลดีที่จะได้รับจากการ 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาตามหลักการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปได้

๒. อุทยานแห่งชาติสามารถใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาเพ่ือการบริโภคและอุปโภค เป็นประโยชน์
ต่อการอำานวยความสะดวกในการทัศนาจร

๓. เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับสัตว์ป่า
๔. เป็นแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับใช้ดับไฟป่า และให้ความชุ่มช้ืนต่อพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

อันเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ 
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๕. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตวน้ำาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการหรือให้ความรู้แก่ประชาชน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำาหรือการกระทำาเพื่อกักเก็บน้ำาเป็นประโยชน์ต่ออุทยานแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น  
จึงขอหารือ ดังนี้

ประเด็นท่ี ๑  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะอาศัยอำานาจตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม 
พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔  ปฏบิตัโิดยบรูณาการโครงการกอ่สร้างอ่างเกบ็น้ำา 
หรือการกักเก็บน้ำาร่วมกับกรมชลประทาน ซ่ึงเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างในฐานะผู้กระทำาการแทน 
หรอืผูใ้ห้การสนบัสนนุแกพ่นกังานเจ้าหนา้ที่ตามพระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ 
ได้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นที่ ๒  การก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ำา และการใช้พื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำาในเขต
อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น 
ดำาเนินการโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และไม่ตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติได้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นที่ ๓  การก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ำา ซ่ึงกรมชลประทานเป็นผู้ดำาเนินการนอก
เขตอุทยานแห่งชาติ แต่การกักเก็บน้ำาทำาให้มีน้ำาท่วมท้นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจะถือ
ว่าเป็น การกระทำาท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม่ 
อย่างไร และหากการกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะอาศัยอำานาจตาม 
ความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ทำานองเดียวกันกับ
ประเด็นท่ี ๒ ข้างต้น โดยไม่ตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว  มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้บัญญัติห้าม 
การกระทำาอันมีลักษณะเป็นการทำาลายสภาพทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติไว้ ในมาตรา 
๑๖ และมาตรา ๑๗  ซึ่งเป็นบทบัญญัติห้ามเป็นการทั่วไปกล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป 
หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  หากมีการกระทำาอันต้องห้ามดังกล่าว ย่อมเป็นความผิดตาม
มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖  และมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี  อย่างไรก็ตาม มาตรา 
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้บัญญัติยกเว้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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๑   ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ (พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้โอนกิจการอำานาจหน้าที่ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับงานอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จากกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ได้โดยขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นการเฉพาะรายก่อนปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ
     (๕) ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบที่กรม
ป่าไม้เห็นชอบ

อาจกระทำาการอัน ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ได้ในกรณีที่เป็นการกระทำา
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทาง
วิชาการ หรืออำานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำานวยความ
ปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำาหนดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรี

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาจำาเป็นต้องมี
การเข้ายึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า และมีการกระทำาให้เสื่อม
สภาพแก่ดิน หิน กรวด ทราย หรือทำาให้น้ำาในลำาน้ำา ลำาห้วยท่วมท้น หรือปิดหรือกีดขวางแก่ 
ทางน้ำา นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำาที่สร้างเสร็จแล้วยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ปิดหรือทำาให้กีดขวางแก่ 
ทางน้ำาด้วย การก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำาจึงเป็นการกระทำาที่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระ
ราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และแม้ว่าจะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กำาหนดให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชมีอำานาจอนุมัติให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เห็นชอบ๑ ก็ตาม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ก็ไม่อาจอนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ปฏิบัติ
การใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะทำาลายสภาพทางธรรมชาติ 
ของอุทยานแห่งชาติได้ เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมุ่งประสงค์จะคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่ในสภาพ
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๒   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให ้
ถูกทำาลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพ่ืออำานวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

ธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำาลายหรือเปลี่ยนแปลงไป๒ ทั้งไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วย

เมื่อได้พิจารณาแล้วว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ ไม่มีอำานาจก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาในเขตอุทยานแห่งชาติ  ดังน้ัน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงไม่มีอำานาจมอบหมายให้กรมชลประทานเข้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาใน
เขตอุทยานแห่งชาติ ในฐานะผู้กระทำาการแทนหรือผู้ให้การสนับสนุนการกระทำาดังกล่าวแก่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔ ได้

ประเด็นที่สอง เห็นว่า  เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำาเพื่อกักเก็บน้ำาในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการกระทำาให้สภาพทางธรรมชาติเดิมถูก 
ทำาลายหรอืเปลีย่นแปลงไป  อนัเปน็การขดัต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนั้น หากจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาในเขตอุทยานแห่งชาติจึงต้องดำาเนินการกัน
พื้นที่ที่จะทำาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเสียก่อน โดยการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ�ศ� ๒๕๐๔

ประเด็นที่สาม เห็นว่า การที่กรมชลประทานก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ำานอกเขต
อุทยานแห่งชาติ แต่การกักเก็บน้ำาทำาให้น้ำาท่วมท้นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการ 
กระทำาที่เล็งเห็นได้ว่าจะส่งผลให้น้ำาในลำาน้ำา ลำาห้วย หนอง บึง ท่วมท้นภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติจึงต้องห้ามตามนัยของมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และจะอาศัยอำานาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
โดยไม่ตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน 
แห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔ ไม่ได้

        (ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
           (นางสาวพรทิพย์ จาละ)
            รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๖
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำานักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๑๘
ที ่ทส ๐๙๑๐.๕๐๔/๒๗๘๓           วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑
เรื่อง  แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ทุกท่าน
      ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก
      ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑-๑๖
      ผู้อำานวยการกองทุกกอง
      ผู้อำานวยการสำานักงานผู้ตรวจราชการกรม
      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้สำานักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเห็นชอบให้องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วย
งานต่างๆ รับทราบ และนำาไปปฏิบัติในการวางแผนหรือดำาเนินการในการก่อสร้างถนนต่อไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเรียนว่า สำานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๐๒๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงมติว่า

๑. รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ นำาไป 
ปฏิบัติในการวางแผนหรือดำาเนินการในการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

๑.๑ ห้ามมิให้ตัดถนนเพื่อเป็นทางสัญจรสาธารณะขึ้นใหม่
๑.๒ เส้นทางสาธารณะเดิมท่ีมีอยู่แล้วไม่ให้ขยายช่องจราจร  แต่ให้ปรับปรุง

ผิวจราจรหรือการชะลอความเร็วแทน
๑.๓ การปรับปรุงผิวจราจรให้ทำาเพื่อความปลอดภัยในการจราจรเป็นหลัก 

และให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ด่วนที่สุด
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๑.๔ การพัฒนาถนนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ หรือการ
ศึกษาหรือการวิจัย หรือการท่องเที่ยว ให้ทำาเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น โดยคำานึงถึงผลกระทบและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามสำาเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อเป็นซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว กรณี การขอปรับปรุงผิวจราจรชนิดไม่ถาวร (ลูกรังหรือดิน) ให้เป็น
ชนิดถาวร (ลาดยางหรือคอนกรีต) และการปรับปรุงความกว้างของช่องจราจรและไหล่ทางท่ี 
ดำาเนินการตามความจำาเป็นและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการจราจรตามหลักวิศวกรรม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมมีความเห็น ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าว 
สามารถที่จะขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาได้ ไม่ขัดกับแนวทาง
การพิจารณาที่คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการดำาเนินการ
ที่เป็นรายละเอียดในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
สำาหรับสำานักแผนงานและสารสนเทศ ให้ส่ังเจ้าหน้าท่ีนำามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวลงเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทางหนึ่งด้วย

            (ลงนาม) เฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ
           (นายเฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ)  

            อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  สำานักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๒๐
ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๒๗๓๑    วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เรื่อง การปฏิบัติการให้มีส่ิงก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
     อุทยานแห่งชาติ พ�ศ� ๒๕๐๔
เรียน ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖

ด้วยองค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ  มีแผนงานก่อสร้างในเขตอุทยาน
แห่งชาติต่างๆ เป็นจำานวนมาก และบางโครงการมีผลกระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มี
เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า 
ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำาลายหรือเปลี่ยน 
แปลงไป เพื่ออำานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่รัฐและประชาชนสืบไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การ
ปฏิบัติการก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เป็นการคุ้มครอง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรณีที่
องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าไปดำาเนินการก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ 
จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและให้ดำาเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้อุทยานแห่งชาติท้องที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการก่อนว่า เป็นการ
กระทำาอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ที่มีผลกระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหรือไม่ และเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษา 
อุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ อำานวยความสะดวกในการทัศนาจร 
หรือการพักอาศัย หรืออำานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ตามมาตรา ๑๙ 
หรือไม่ หากเห็นว่าโครงการไม่ขัดต่อกฎหมาย โครงการมีความเหมาะสมสมควรที่จะดำาเนิน
การในอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ
ปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๓) และ (๕) 
ต่อไป ให้มีเอกสารรายงานประกอบการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ดังนี้

๑.๑ โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติกับองค์กร  ส่วนราชการ หรือหน่วย
งานที่ประสงค์จะเข้าไปดำาเนินการ

๑.๒ รายงานการตรวจสภาพพื้นที่พร้อมภาพถ่าย  แผนที่มาตราส่วน ๑ : 
๕๐,๐๐๐ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา แสดงบริเวณที่จะดำาเนินการให้ชัดเจน
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๑.๓ แบบแปลน แผนผัง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การตรวจ
รับรอง แบบแปลนสิ่งก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๔ ความเห็นของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ว่าการปฏิบัติการเป็นไปตามหลัก
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อย่างไร จะเกิดผลดีอย่างไร 
มีการตัดต้นไม้หรือเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร

๑.๕ ความเห็นของสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑-๑๖ ท่ีควบคุมดูแลอุทยาน
แห่งชาติแห่งนั้น ว่าควรอนุมัติหรือไม่ อย่างไร

๒. โครงการใดไม่เป็นไปตามหลักมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อสภาพอุทยานแห่งชาติและทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ให้แจ้งองค์กร 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบข้อขัดข้อง แล้วรายงานการดำาเนินการให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ

๓. ให้ตรวจสอบว่า ในอุทยานแห่งชาติมีการเข้าไปดำาเนินการก่อสร้างก่อนการ
ได้รับอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือไม่ อย่างไร

๔. กำาชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม่ให้มีการก่อสร้างก่อนการได้รับอนุมัติจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จักได้พิจารณารายละเอียดโครงการ ความเหมาะสม ประโยชน์และผลกระทบต่ออุทยาน
แห่งชาติก่อน ทั้งนี้ หากมีการเข้าไปดำาเนินการก่อนการได้รับอนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จักต้องถูกดำาเนินการทางวินัยและทางอาญา

๕. โครงการใดได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างตามระเบียบ กฎหมาย และได้ก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลนแล้ว ให้รับมอบสิ่งก่อสร้างนั้นและนำาขึ้นทะเบียน 
ราชพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำาเนินการ

       (ลงนาม)  วิสูตร สมนึก
               (นายวิสูตร สมนึก)  

                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
            อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  สำานักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๗๒๐
ที่ ทส ทส ๐๙๑๐/๑๕๒๐๙            วันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เรื่อง มาตรการในการควบคุมกิจกรรมนันทนาการและการบริการการท่องเที่ยว
เรียน ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑-๒๑
     ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้รับการสอบถามและร้องเรียนจาก
ประชาชน ถึงการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายกรณี 
โดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ ได้รับการรบกวนจากนักท่องเที่ยวคณะอื่นๆ ที่ใช้ 
สถานที่กางเต็นท์ ในบริเวณเดียวกัน ความแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียม
พร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาเยือนประทับใจยิ่งขึ้น จึงกำาหนดมาตรการให้อุทยานแห่งชาติ
ทุกแห่งใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้ทำาการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ ใช้เจ้าหน้าที่  หรือการทำาป้าย
คำาแนะนำาเพ่ือเตือนมิให้นักท่องเท่ียว ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวน พร้อมท้ังแจ้งบทกำาหนด
โทษให้ชัดเจน หากพบการฝ่าฝืนในขั้นแรกให้ทำาการตักเตือนถ้าไม่เชื่อฟังให้ดำาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตรวจตราเคร่งครัดมิให้นักท่องเที่ยวนำาอุปกรณ์ที่ทำาให้เกิดเสียงดังรบกวน
กับนักท่องเท่ียวอ่ืน อาทิ กลอง อิเลคโทน เคร่ืองเสียงต่างๆ เข้าไปเพ่ือใช้ในอุทยานแห่งชาติ

๓. ห้ามมิให้นำายานพาหนะที่มีสภาพผิดปกติ เช่น ส่งเสียงดังก่อความรำาคาญ
หรือมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ได้กำาหนดไว้

๔. บริเวณสถานที่ที่กำาหนดให้บริการเกี่ยวกับบ้านพัก  การกางเต็นท์พักแรม 
หรือกิจกรรมนันทนาการ ให้เข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ ในการควบคุมการส่งเสียงดังอันเป็นการ 
รบกวนการประกอบกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อน

๕. ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. ในพ้ืนท่ีบริการท่องเท่ียว อาทิ ร้านอาหาร
บริเวณสถานที่กางเต็นท์ จะต้องควบคุมแสงสว่างโดยให้ปิดไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งนี้ ยกเว้น
อาคารและสถานที่ที่ใช้เพื่อความจำาเป็นเฉพาะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน่วย
รักษาความปลอดภัย ป้อมยาม ห้องน้ำา-ห้องสุขา และไฟฟ้าส่องทางเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น 

๖. ให้ดำาเนินการจัดทำาสถานท่ีสำาหรับการก่อกองไฟเพ่ือกิจกรรมนันทนาการและ

ด่วนที่สุด
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และการประกอบอาหารให้เหมาะสม และห้ามมิให้นักท่องเที่ยวก่อกองไฟนอกพื้นที่ที่กำาหนด 
ให้โดยเด็ดขาด

๗. ให้จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ประจำาตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำาหรับอำานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ 
มากางเต็นท์พักแรมและให้มีการออกลาดตระเวน ดูแล ตรวจสอบ ให้คำาแนะนำาและควบคุม 
ดูแลความสงบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดจนทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม

๘. ให้จัดเตรียมสถานที่จอดรถและที่จอดรถสำารอง และจัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อม
ดูแลด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

๙. ในช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวหนาแน่นให้จัดเจ้าหน้าท่ีไปประจำาตามแหล่งท่องเท่ียว
ทุกแห่ง

๑๐. ให้ทำาการซักซ้อมความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริการ
นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้คำาแนะนำา 
ต่างๆ ตลอดจนการใช้วาจาต่อนักท่องเที่ยวจะต้องสุภาพ ห้ามเจ้าหน้าที่ดื่มสุราระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

๑๑. ให้กำาหนดมาตรการในการจัดการขยะ ของเสีย มลภาวะ ที่เกิดจากการ
ท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาความสะอาดของสถานท่ีท่ีท่องเท่ียวและนันทนาการ 
ตลอดจนห้องน้ำา-ห้องสุขา ให้ถือเป็นภารกิจสำาคัญ โดยต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล อย่าง
เข้มงวด

๑๒. ให้เคร่งครัดในการดำาเนินการจัดเก็บค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ และ
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำาเนินการแจ้งให้อุทยานแห่งชาติในความรับผิด
ชอบทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

    (ลงนาม) สมชัย  เพียรสถาพร
           (นายสมชัย  เพียรสถาพร)
                อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการบริหารระบบการจัดการข้อมูล  
และการจองที่พัก-บริการ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ผ่านระบบออนไลน์ 
ทางอินเทอร์เน็ตและแนวทางพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พัก

๑. การมอบหมายหน้าที่
๑.๑  ให้สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑-๑๖ สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์สาขาทุกสาขา 

และอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ท่ีสามารถดำาเนินการจองท่ีพักผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 
ส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำาหน้าที่สำารองที่พักและปรับปรุงเว็บไซต์ให้สำานักอุทยานแห่งชาติ
ทราบ เพื่อสำานักอุทยานแห่งชาติจะได้กำาหนดรหัสผ่าน และลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติงานระบบออนไลน์ต่อไป

๑.๒  กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายหน้าท่ีลาออก หรือพ้นหน้าท่ีดังกล่าวไปให้ตัด
สิทธ์ิการเข้าระบบทันทีโดยยกเลิกรหัสผ่าน และแจ้งให้สำานักอุทยานแห่งชาติทราบโดยด่วน

๑.๓  กรณีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับการสำารองที่พักและปรับปรุงเว็บไซต์  
ให้ทำาการอบรมให้เข้าใจระบบก่อนทำาการปฏิบัติงาน 

๑.๔  สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง สามารถสำารองท่ีพักใน
ระบบออนไลน์ได้ทุกอุทยานแห่งชาติ
๒. การสำารองที่พักด้วยระบบออนไลน์สำาหรับเจ้าหน้าที่

๒.๑  การจองที่พักสามารถจองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
๒.๒  ต้องกรอกข้อมูลผู้จองที่พักให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่

ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองหรือผู้ที่ติดต่อได้ เงื่อนไขการชำาระเงิน (เลือก ๑๐๐%  สำาหรับ 
การชำาระปกติ) 

๒.๓  สำาหรับรายการท่ีได้รับอนุมัติยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนท่ีพักตามโครงการ
ต่างๆ แล้วแต่กรณี เช่น ๒๐%, ๓๐%, หรือ ๕๐% ตามลำาดับ ต้องกรอกสาเหตุการชำาระเงิน
ไม่ครบ ๑๐๐% ไว้ในบันทึกช่วยจำาด้วย  และกรอกเลขท่ีหนังสืออนุญาตและวันท่ี เพ่ือเป็น 
หลักฐานในการตรวจสอบทางบัญชีไว้ด้วย

๒.๔  ระบบจองท่ีพัก-บริการจะตัดสิทธ์ิการจองโดยอัตโนมัติภายใน ๓ วันทำาการนับ
ตั้งแต่วันทำาการจอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการจองที่พักไว้นานเกินความจำาเป็น ห้ามเจ้าหน้าที่
จองที่พักขยายระยะเวลาการชำาระเงินให้นักท่องเที่ยวเกินกว่าที่กำาหนดไว้  ยกเว้นเจ้าหน้าที่
จองที่พัก-บริการ ส่วนจัดการการท่องเที่ยว สำานักอุทยานแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน 
หนังสือขออนุญาตใช้บ้านพัก ให้ขยายเวลาได้ตามความจำาเป็นแล้วแต่กรณี 

๒.๕  กรณีผู้ขอใช้ที่พัก-บริการ ซึ่งมีคุณสมบัติและขอใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ 
มีความประสงค์ใช้ที่พักและได้จองที่พักไว้แล้วให้แจ้งผู้ขอใช้ที่พัก-บริการ รีบดำาเนินการส่ง
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นหรือลดหย่อนที่พักแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารประกอบ
การพิจารณาให้สำานักอุทยานแห่งชาติทราบและพิจารณาโดยด่วน (ทางโทรสาร หมายเลข 
๐ ๒๕๗๙ ๕๒๖๙ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๗๔๓, ๑๗๔๔)  ทั้งนี้ เพราะระยะเวลาการ
จองที่พักจะถูกตัดโดยระบบอัตโนมัติภายใน ๓ วันทำาการ  และต้องส่งหนังสือ (ฉบับจริง) 
ล่วงหน้า ให้ถึงสำานักอุทยานแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำาการ ก่อนวันเข้าพักในอุทยาน
แห่งชาติ มิฉะนั้นจะไม่รับเรื่องพิจารณา

๒.๖  ห้ามเจ้าหน้าที่จองที่พัก ทำาการรายการยกเลิก (Cancel) การจองที่พักที่ได้
มีการจองไว้แล้ว โดยมิได้ตรวจสอบการขอยกเลิกจากผู้ท่ีจองไว้จริง หรือยกเลิกเองโดยพลการ 
เพื่อจองให้คณะอื่นแทน

๒.๗  ห้ามเจ้าหน้าที่จองที่พัก ทำาการยืนยันการจอง (Confirm) โดยมิได้รับการ
ชำาระเงิน  และจะต้องกรอกเลขที่.....  เล่มที่.....  และวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงในข้อมูล
การจองให้สมบูรณ์ทุกครั้งที่ทำาการยืนยันการจอง
๓. การรับชำาระเงินค่าที่พัก

๓.๑  กำาหนดระยะเวลาการชำาระเงิน ภายใน ๓ วันทำาการ  
๓.๒  นักท่องเท่ียว  สามารถนำาใบแจ้งชำาระเงิน ไปชำาระเงินได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร

กรุงไทย จำากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำาระเงิน ณ จุดบริการสำารองที่พักและ 
บริการออนไลน์ สำานักอุทยานแห่งชาติ สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง

๓.๓  กรณีสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติ  ได้รับการชำาระเงินตาม
ใบแจ้งการชำาระเงิน ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้จองตามแบบ กปม. ๓๗ โดยระบุรายละเอียด 
ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้จอง ชื่อบ้านพัก ชื่ออุทยานแห่งชาติ จำานวนคนเข้าพัก วันที่เข้าพัก 
และให้ทำาการยืนยันการจองในระบบออนไลน์ (Confirm) โดยให้ลงหมายเลขใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่.....เลขที่...... วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

๓.๔  กรณีนักท่องเท่ียวถือหนังสือท่ีได้รับอนุมัติลดหย่อนไปชำาระเงิน  ให้ระบุไว้ด้วย
ว่าได้รับลดหย่อนค่าที่พักกี่เปอร์เซ็นต์ตามหนังสืออนุญาตฉบับใด ลงในใบเสร็จรับเงินและลง 
ในบันทึกช่วยจำาออนไลน์ และดำาเนินการจัดทำารายงานตามแนวทางการนำาส่งเงินรายได้ที่
กำาหนดไว้

๓.๕  กรณีนักท่องเที่ยวทำาการจองที่พักด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต และไม่ไป
ชำาระเงินหรือไม่สามารถชำาระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ได้ทัน 
ในเวลาปิดทำาการ เช่น เป็นช่วงเย็นวันศุกร์ วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ และได้ถือใบแจ้งการ 
ชำาระเงินไปชำาระเงินที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง ก่อนการให้เข้าพัก ให้อุทยานแห่งชาติตรวจ
สอบว่า ใบแจ้งการชำาระเงินยังไม่เลยกำาหนดเวลาการชำาระเงินจึงทำาการออกใบเสร็จรับเงินให ้
สำาหรับอุทยานแห่งขาติที่สามารถตรวจสอบระบบจองที่พักออนไลน์ได้ให้เข้าไปทำาการ 
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ยืนยันการจองที่พัก และกรอกข้อมูลการชำาระเงิน เลขที่.....  เล่มที่.....  และลงวันที่ออก 
ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในบันทึกช่วยจำาว่า ชำาระเงินที่อุทยานแห่งชาต ิ
หากไม่สามารถตรวจสอบระบบจองที่พักออนไลน์ได้ ให้ติดต่อแจ้งงานบริการบ้านพัก สำานัก
อุทยานแห่งชาติ หรือหน่วยงานเครือข่ายที่ออนไลน์ได้ ทำาการบันทึกข้อมูลและยืนยันการ
จองแทนให้

๓.๖  การรับชำาระเงิน  ให้รับชำาระครบเต็มตามจำานวนท่ีระบุในหนังสืออนุญาต หรือ
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำาระเงิน เท่านั้น
๔. การตรวจสอบการจองที่พัก

๔.๑  สำานักอุทยานแห่งชาติจะทำาการเก็บรวบรวมสถิติการจองที่พักทุกเดือน  ใน
กรณีตรวจพบว่า มีการเข้าไปสำารองที่พักในระบบและยืนยันการจอง  แต่กรอกข้อมูลไม่ครบ
ถ้วน เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ เงื่อนไขการชำาระเงิน และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ไม่ชัดเจน 
โดยไม่ได้หมายเหตุให้ทราบเรื่องราวไว้ในบันทึกช่วยจำา รายการจองดังกล่าวจะถูกทำาการตัด
ชื่อออกจากระบบการจอง โดยถือว่าเป็นการจองที่ไม่สมบูรณ์

๔.๒  หากสำานักอุทยานแห่งชาติตรวจสอบพบว่า  เจ้าหน้าที่ของสำานักบริหารพื้นที่
หรืออุทยานแห่งชาติใด ดำาเนินการจองไม่เป็นไปตามข้อที่กำาหนด จะแจ้งให้แก้ไข และหาก
ยังมีความผิดพลาดซ้ำาซ้อนบ่อยครั้ง จะระงับการอนุญาตเข้าระบบออนไลน์ และอาจมีการ
ลงโทษแล้วแต่กรณีต่อไป
๕. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ

 ๕.๑  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การอนุญาตให้เข้าไปดำาเนินการท่องเท่ียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 
๑ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ดังนี้

- ข้อ ๖ ผู้ใดเข้าไปหรือนำาสัตว์  หรือยานพาหนะใดๆ เข้าไปในอุทยาน
แห่งชาติ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักหรือท่ีพักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช หรือใช้พื้นที่ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ในที่ที่จัดไว้ในอุทยานแห่งชาติ หรือใช้ 
บริการเกี่ยวกับการบริการนำาเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ต้องเสียค่าบริการหรือค่า
ตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำาหนดไว้
สำาหรับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ

- ข้อ ๗ ในกรณีท่ีกลุ่มบุคคล คณะนักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซ่ึงรวมกัน
เพ่ือกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีทางราชการสนับสนุน ประสงค์จะพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ 
โดยขอลดค่าบริการหรือค่าตอบแทน ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำานาจสั่งลดได้ 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำาหนด
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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 มอบอำานาจให้ผู้อำานวยการ 
สำานักอุทยานแห่งชาติปฏิบัติราชการแทน  ตามคำาส่ังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ที่ ๑๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
 ๕.๒.๑  ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านเข้ารายบุคคลให้บุคคล หรือหน่วยงาน

ใดๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนำาเงินรายได้กลับมา
พัฒนาอุทยานแห่งชาติต่อไป

 ๕.๒.๒  กรณียกเว้นต้องได้รับการพิจารณาส่ังการจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นโครงการที่ดำาเนินการ
ร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้แก่ 

๕.๒.๒.๑  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่นำานักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เข้าทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายหรือโครงการต่างๆ ในช่วงวันจันทร์ อังคาร 
และพุธ ให้ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ค่าห้องประชุม และค่าใช้สถานที่กาง
เต็นท์ โดยไม่ต้องทำาหนังสือขออนุมัติ แต่อุทยานแห่งชาติต้องรายงานชื่อคณะและจำานวนผู้
เข้าใช้พื้นที่ตามแบบรายงานที่ได้แจ้งไว้แล้ว

๕.๒.๒.๒ ผู้ถือบัตรทองหรือบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว  ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ไม่เกินจำานวนคนที่ระบุไว้ในบัตร

๕.๒.๒.๓ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นกรณีๆ จากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๕.๒.๒.๔ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ไปปฏิบัติราชการ

๕.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาการยกเว้นค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ
๕.๓.๑ เป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ต้องมีหนังสือผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้
อำานวยการส่วนท่ีรับผิดชอบ มีความประสงค์จะไปพักผ่อนหรือทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติ 
พิจารณาให้ยกเว้นค่าตอบแทนบ้านพักไม่เกิน 1 หลัง หรือจำานวนพักไม่เกิน ๘ คน แล้วแต่
กรณี โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน 
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๕.๓.๒ เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำาบำานาญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ ขอบ้านพักไม่เกิน ๑ หลัง หรือจำานวนพักไม่เกิน ๘ คน หรือ
แล้วแต่กรณี โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน 

๕.๓.๓ เป็นบุคคลท่ีมีตำาแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลสำาคัญระดับสูงของประเทศ
๕.๓.๔ เป็นบุคคล/หน่วยงาน ที่มีการติดต่องานเอื้อประโยชน์ให้กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สำานักงบประมาณ ฯลฯ

๕.๓.๕ เป็นคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ
กรมป่าไม้ เช่น ผู้ศึกษาวิจัย ที่เข้าไปศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ ตามโครงการต่างๆ ของ 
กรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ ที่มีคำาสั่งให้ไปราชการในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ

๕.๓.๖ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ที่
ได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดโครงการชัดเจน 
หรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดฝึกอบรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ 
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ 
เป็นต้น

๕.๓.๗ เป็นบุคคล/หน่วยงานท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ  พิจารณาสั่งการยกเว้น

๕.๓.๘ สำานักอุทยานแห่งชาติจะเป็นผู้กำาหนด  หรือสงวนสิทธิ์การใช้บ้านพัก
บางหลัง ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชำาระเงินตามปกติ และกำาหนดจำานวนการใช้สิทธิยกเว้น
บ้านพักได้สูงสุดในแต่ละวันไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ 

๕.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาการลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักหรือค่าบริการ
๕.๔.๑ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี  ท่ีปฏิบัติงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ต้องมีหนังสือผ่านการพิจารณารับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับผู้อำานวยการส่วนที่รับผิดชอบหรือเทียบเท่า ให้สิทธิลดครึ่งราคาค่าบ้านพักไม่เกิน ๒ 
หลัง ขนาดหลังละไม่เกิน ๘ คน หรือแล้วแต่กรณี โดยต้องแสดงตนและเดินทางด้วยตนเอง  
โดยอนุญาตให้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๒ คืน 

๕.๔.๒ เป็นญาติของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานในกรมอุทยานแห่งชาติ
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  ต้องทำาหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน ส่วน
ราชการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า กรณีเป็นสถาบันที่สังกัดจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ลงนาม ในกรณีเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ให้
อธิการบดีหรือคณบดีเป็นผู้ลงนาม โดยแนบกำาหนดการพร้อมรายละเอียดโครงการหรือ
กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติของหน่วยงาน  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  สำาหรับโครงการ/กิจกรรม ที่มิใช่เพื่อการศึกษาหรือส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่รวมตัวเพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พิจารณา 
ลด ๒๐-๓๐% หรือแล้วแต่กรณี และหากมีงบประมาณสนับสนุนค่าท่ีพัก ให้ชำาระตามปกติ

๕.๔.๓.๔  การพิจารณาให้ใช้สิทธ์ิลดหย่อนค่าท่ีพัก  กำาหนดให้ใช้บ้านพัก
ได้สูงสุดไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ 

๕.๕ สำานักอุทยานแห่งชาติจะเป็นผู้กำาหนดหรือสงวนสิทธิ์การใช้บ้านพักบางหลังให้
เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชำาระเงินตามปกติก่อน และกำาหนดจำานวนการใช้สิทธิ์ยกเว้นบ้านพัก
ได้สูงสุดในแต่ละวันไม่เกิน ๕๐% ของบ้านพักทั้งหมดในแต่ละอุทยานแห่งชาติ

๕.๖ สำานักอุทยานแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิการงดการจองท่ีพักในช่วงวันหยุดเทศกาล
เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีโอกาสเข้าพักก่อน

๕.๗ กรณีผู้ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนท่ีพัก มีการยกเลิกการใช้
บ้านพัก โดยมิแจ้งให้สำานักอุทยานแห่งชาติทราบและทำาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
สำานักอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้บ้านพักในคราวต่อไป  
๖. การเข้าพักที่พักอุทยานแห่งชาติ

๖.๑ ต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการชำาระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้ง
การชำาระเงิน หรือหลักฐานการชำาระเงินจากธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

๖.๒ กรณีได้รับสิทธิ์ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าตอบแทนที่พัก-บริการ ให้ตรวจหนังสือ
อนุญาต พร้อมบัตรแสดงตน ก่อนอนุญาตให้เข้าพัก โดยชื่อผู้ได้รับอนุญาตต้องถูกต้องตรง
ตามหนังสืออนุญาต หากไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต โดยให้ชำาระเงิน
ค่าตอบแทนและค่าบริการในอัตราปกติ
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๖.๓ ให้คำาแนะนำาการใช้ท่ีพัก และปฏิบัติตนต่อนักท่องเท่ียวด้วยความสุภาพ ประทับ
ใจ โดยให้ศึกษาจากคู่มืออุทยานแห่งชาติ ลำาดับที่ ๗ เรื่อง การบริการด้านการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติ
๗. การคืน/เปลี่ยนบ้านพัก/ย้ายวันเข้าพัก

หากนักท่องเท่ียวแจ้งความประสงค์ขอคืนบ้านพัก เปล่ียนบ้านพัก หรือย้ายวันเข้าพัก 
ให้ดำาเนินการดังนี้

๗.๑ การขอคืนบ้านพัก เปลี่ยนบ้านพัก หรือย้ายวันเข้าพัก นักท่องเที่ยวต้องแจ้ง
ให้ทราบเหตุผลความจำาเป็น ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน ก่อนการเข้าพัก โดยให้สำารองที่พัก
ไว้ก่อนแล้วส่งหนังสือขออนุญาตถึงสำานักอุทยานแห่งชาติ  ก่อนเลยกำาหนดการชำาระเงินใน
ใบแจ้งการชำาระเงินทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๕๖๙ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วน เช่น หลักฐานการชำาระเงิน ฯลฯ

๗.๒ อำานาจการพิจารณาให้เลื่อนการเข้าพัก  เป็นอำานาจของผู้อำานวยการสำานัก 
อุทยานแห่งชาติ ตามคำาส่ังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท่ี ๐๙๓๒/๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

๗.๓ นักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอคืนบ้านพัก และอ้างเหตุผลความจำาเป็นที่
ไม่สามารถเข้าพักได้ ให้ชี้แจงว่า เหตุที่สามารถขอคืนบ้านพักและขอคืนเงินได้ต้องเกิดจาก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความจำาเป็นอันเกิดจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เท่านั้น เช่น เกิดอุทกภัย น้ำาท่วม ไฟไหม้ป่า ธรณีพิบัติภัย-ดินถล่ม-คลื่นยักษ์สึนามิ หรือ
ภารกิจสำาคัญที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำาเป็นต้องใช้ที่พักสำาหรับงาน
ราชการ เป็นต้น

๗.๔ นักท่องเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายหรือเลื่อนวันเข้าพัก ให้ขอเลื่อนวันได้
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันแรกของกำาหนดวันเข้าพักเดิม
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เรื่อง  การยกเว้นและลดหย่อนค่าบริการและค่าตอบแทนต่างๆ  ให้โรงเรียนหรือสถาบัน
      ศึกษาท่ีเข้าทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรมค่ายท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
      ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพธุ
เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติได้รับความสนใจจากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษานำานักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ามาทัศนศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายหรือ
โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำานวนมากขึ้น 
โดยขอความอนุเคราะห์ยกเว้นและลดหย่อนค่าที่พัก ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้สนับสนุนโดยตลอด แต่การเข้าทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายจะดำาเนินการใน
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้เข้าใช้ประโยชน์
อุทยานแห่งชาติมากและในบางพื้นที่มากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับพื้นที่และ 
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในการอำานวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัย และการจัดวิทยากร 
ในกิจกรรมค่าย

เพ่ือเป็นการกระจายการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีสามารถ 
อำานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายได้อย่าง
เพียงพอ จึงขอเชิญให้โรงเรียน และสถานศึกษา พานักเรียน นิสิต นักศึกษาไปทัศนศึกษา
และจัดกิจกรรมค่าย ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้พิจารณายกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ค่าใช้สถานที่กางเต็นท์ ค่าห้องประชุม 
และลดหย่อนค่าตอบแทนที่พัก ค่ายพักและเต็นท์ ลดลงจำานวน ๕๐% ให้แก่โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะพานักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติ
เป็นหมู่คณะ โดยทำาหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ส่งไปที่สำานักอุทยานแห่งชาติ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๙๒ ถนนพหลโยธิน (ซอยอารีสัมพันธ์)
       เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

          ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ท ี่ ทส ๐๙๑๐/๘๗๗    

สำาเนา   
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กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๒๔, ๗๒๕ หรือโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๖๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
      
           ขอแสดงความนับถือ

           (ลงนาม)  อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์)
          (นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์)
            รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
       ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำานักอุทยานแห่งชาติ  โทร. ๗๑๙
ที่  ทส ๐๙๑๐.๒๐๒/๔๒๖๔           วันที่   ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙
เรื่อง การเข้าพักในที่พักของอุทยานแห่งชาติ 
เรียน  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก (ส่วนกลาง)
ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖
ผู้อำานวยการกองทุกกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำานวยการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้จัดการโครงการป่ารักษ์น้ำา รักษ์แผ่นดินฯ

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท่ี ทส ๐๙๑๐.๓๐๒/๑๖๖๖๐ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ส่งหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการบริหารระบบการจัดการข้อมูล 
และการจองท่ีพัก-บริการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
และแนวทางพิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนที่พักในช่วงวันศุกร์-เสาร์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ทาง 
ราชการในการเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บค่าตอบแทนท่ีพักอุทยานแห่งชาติ จึงกำาหนดแนวทาง 
เพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความประสงค์จะเข้าพักในท่ีพักสำาหรับบริการนักท่องเท่ียวของ
อุทยานแห่งชาติ วันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล 
ท่องเที่ยว จะพิจารณาให้ลดหย่อน ๕๐%

2. กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขอใช้ที่พักสำาหรับบริการ 
นักท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติและสามารถเบิกจ่ายค่าท่ีพักเหมาจ่ายตามหนังสือกระทรวง 
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การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๙.๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ ให้ชำาระเงิน
ค่าตอบแทนที่พักตามปกติ หากอัตราค่าตอบแทนที่พักสูงกว่าอัตราที่เบิกจ่ายได้จะพิจารณา
ลดหย่อนให้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

      (ลงนาม)   เกษมสันต์ จิณณวาโส
      (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำานักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐๙๖๑ ๔๒๙๓
ที่  ทส ๐๙๑๐.๑๐๖/ ๓๓๐๗           วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
เรื่อง   แนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
เรียน   ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ด้วยในปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน มักจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด (งบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ) ซึ่งงบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนทำาให้มีปัญหาในการดูแลรักษา ถึงแม้ว่า 
งบประมาณประจำาปีในภาพรวมจะได้รับเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำามาบริหารจัดการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำาหนดแนวทางการของบประมาณของจังหวัดหรือ
หน่วยงานอื่น ดังนี้

๑. โครงการท่ีนำาเสนอจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ก่อนนำาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒. โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน

๓. โครงการที่มีภาระผูกพันในปีต่อๆไป (ค่าดูแลรักษา) ให้นำาเสนอแนวทาง
บริหารจัดการที่ไม่กระทบต่องบประมาณปกติด้วย หรือหากมีผลกระทบทำาให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ก็ให้นำาเสนอแผนของบจังหวัดต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

๔. โครงการต้องมีความพร้อมครบถ้วนที่จะดำาเนินการ คือ
๔.๑ มีแบบแปลน ใบประมาณราคา (ปร.๔, ปร.๕) และผังบริเวณ (กรณีท่ี

เป็นส่ิงปลูกสร้าง)
๔.๒ มีพื้นที่พร้อมที่จะดำาเนินการ (ภาพถ่ายสถานที่จริง)
๔.๓ มีขีดความพร้อมด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่
๔.๔ มีขีดความสามารถที่จะดำาเนินงาน  โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

งานประจำาปี
๔.๕ มีการกำาหนดตัวช้ีวัดผลสำาเร็จของโครงการตลอดจนกลไกติดตามประเมิน

ผล
๔.๖ มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ
๔.๗ ประมาณการรายจ่ายให้อยู่ในอัตรามาตรฐานของทางราชการ (ถ้ามี)
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๔.๘ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการแผนงานและแผนเงินว่ามี
ความคุ้มทุนและมีความเป็นไปได้

๔.๙ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม/ประชาสัมพันธ์ (กรณี
ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นพื้นที่ใหญ่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   (ลงนาม)   เกษมสันต์ จิณณวาโส
           (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบ และประก�ศที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นของ 
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับ

พระร�ชบัญญัติก�รประมง 
พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ�้ไทย 
พระร�ชบัญญัติอ�กรรังนกอีแอ่น
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พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐

______________________
ฯลฯ

มาตรา ๕๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจที่จะเข้าไปในที่จับสัตว์น้ำาแห่งใดๆ หรือ
เรือทำาการประมงของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจการทำาการประมง เครื่องมือทำาการประมงสัตว์น้ำา 
หลักฐานบัญชีและเอกสารต่างๆ ของผู้รับอนุญาตได้ทุกเมื่อ ผู้รับอนุญาตต้องอำานวยความ
สะดวกและชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกประการ 

มาตรา ๕๗  เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้  หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ากระทำาการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจจับกุมผู้นั้นพร้อม 
ด้วยเรือ เครื่องมือทำาการประมง สัตว์น้ำา และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำาผิด เพื่อดำาเนินการ
ตามกฎหมาย

มาตรา ๕๘  ให้ข้าหลวงประจำาจังหวัดมีอำานาจออกคำาสั่งให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอน
เครื่องมือทำาการประมง สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำา ซึ่งได้กระทำาโดยฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้วบรรดาที่เป็นของผู้รับ
อนุญาต ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ออก

มาตรา ๕๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจทำาการรื้อถอน ทำาลายหรือยึดเครื่องมือ
ซึ่งตั้งอยู่ในที่จับสัตว์น้ำา โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๕๘ 
ในกรณีที่ผู้รับคำาสั่งไม่ได้รื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าว 
ให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ออก

ฯลฯ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔  ตอนที่ ๓  หน้า ๘๑  ลงวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๔๙๐)
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คำาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่  ๕๘๒/๒๕๓๗

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
______________________

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืนเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้เหมาะสมย่ิงข้ึน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกคำาส่ังไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑.  ให้ยกเลิกคำาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๑/๒๕๓๓ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๓๓

ข้อ ๒.  แต่งต้ังให้ผู้ดำารงตำาแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้มีอำานาจหน้าท่ี
ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๖  มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
๒๔๙๐ ภายในเขตท่ีกำาหนด

(๑)  ผู้บังคับการเรือหลวงแห่งราชนาวี  ผู้ควบคุมเรือหลวงแห่งราชนาวี และ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารแห่งราชนาวี กองทัพเรือ  ภายในท่ีจับสัตว์น้ำาทุกแห่ง

(๒)  หัวหน้างานปราบปราม กองตรวจท่า และหัวหน้าตรวจท่าและปราบปราม
สำานักงานเจ้าท่าเขต ๓  เขต ๔  เขต ๕  เขต ๖ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ภายในแนว 
เขตท้องท่ีท่ีมีหน้าท่ี

(๓)  นักวิชาการป่าไม้  เจ้าพนักงานป่าไม้  เจ้าหน้าที ่บริหารงานป่าไม้  
นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม ภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติท่ีมีหน้าท่ี

(๔)  นายช่างชลประทาน  และหัวหน้าโครงการชลประทาน กรมชลประทาน  
ภายในเขตการชลประทานหรือโครงการชลประทานที่มีหน้าที่

ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

        ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

      (ลงนาม) สวัสด์ิ  สืบสายพรหม
                    (นายสวัสด์ิ  สืบสายพรหม)

                   รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑  ตอนพิเศษ ๕๕ ง  ลงวันท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗)
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ประกาศกระทรวงเกษตร
เร่ือง  กำาหนดเขตห้ามใช้เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนท่ีใช้กับเรือยนต์ทำาการประมง

______________________

เนื่องจากชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำาในวัยอ่อน และเป็นแหล่ง
วางไข่ของสัตว์น้ำา ชาวประมงได้อาศัยใช้เครื่องมือเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้แรงคน และเครื่อง
มือประจำาที่ ทำาการประมงประกอบอาชีพกันมาช้านาน บัดนี้ปรากฏว่า ได้มีผู้นำาเครื่องมือ
อวนลากชนิดมีถุงซึ่งใช้เรือยนต์ เข้าไปทำาการประมงเป็นจำานวนมาก ทำาให้สัตว์น้ำาในวัยอ่อน
ซึ่งส่วนมากเป็นสัตว์น้ำาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและไข่ของสัตว์น้ำาในบริเวณน้ำาตื้นชายฝั่ง ถูก
จับและถูกทำาลายเป็นจำานวนมาก นอกจากนั้นยังปรากฏว่า ผู้ใช้เรือยนต์อวนลากเหล่านั้น 
รุกล้ำาเข้าไปทำาการประมงในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือประจำาที่ของชาวประมงอื่นๆ ทำาความเสีย
หายให้แก่ผู้รับอนุญาตเครื่องมือประจำาที่ และก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างชาวประมง
ด้วยกันอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำาวัยอ่อนและไข่ของสัตว์น้ำา มิให้ถูกจับและถูก
ทำาลายมากเกินควร และเพ่ือระงับกรณีพิพาทระหว่างชาวประมงด้วยกัน กระทรวงเกษตร
จึงเห็นสมควรกำาหนดเขตห้ามการใช้เครื่องมืออวนลากซึ่งใช้กับเรือยนต์  ทำาการประมงใน
บริเวณน้ำาตื้นชายฝั่งทะเล

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  จึงประกาศกำาหนดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.  ห้ามมิให้ผู้หน่ึงผู้ใดใช้เคร่ืองมืออวนลากชนิดมีถุง  และเคร่ืองมืออวนรุน ละวะ
ชิบ หรือรุนกุ้งรุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดทุกขนาด ที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทำาการประมง ไม่ว่า 
ด้วยวิธีใดๆ ภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร (๗๕ เส้น) นับจากขอบน้ำาตามแนวชายฝั่งขณะทำาการ
ประมง  และภายในรัศมี  ๔๐๐  เมตร (๑๐ เส้น) นับออกไปจากอาณาเขตที่ตั้ง เครื่องมือ 
ประจำาที่ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการประมงในทะเลไทยหรืออ่าว ในท้องที่จังหวัดชาย 
ทะเลทุกจังหวัด โดยเด็ดขาด เว้นแต่การกระทำาของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ  

ข้อ ๒.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  กำาหนดเขตห้ามใช้เคร่ืองมืออวน
ลากและอวนรุนทำาการประมง ซึ่งประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗  และประกาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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 ข้อ ๓.  ให้ใช้ประกาศน้ีเม่ือพ้นกำาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศตามความใน
มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

              (ลงนาม) ปรีดา  กรรณสูต
                      (นายปรีดา  กรรณสูต)
                                ปลัดกระทรวงเกษตร
                             ผู้ใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร



150

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง  การกำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน 

ที่ใช้กับเรือยนต์ทำาการประมง (ฉบับที่ ๒)
______________________

โดยท่ีปรากฏว่า ในปัจจุบันน้ีตามแนวชายฝ่ังในบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล มี
ปลาหมึกชุกชุมมากพอท่ีจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ ภายในระยะเวลาระหว่าง 
เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเท่านั้น  และชาวประมงได้ร้องเรียนขอผ่อนผัน
ให้เข้าไปทำาการประมงในบริเวณที่มีปลาชุกชุมดังกล่าวได้

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ภายในระยะพ้นจาก  ๑,๐๐๐  เมตร (๒๕  เส้น) นับจากขอบน้ำาตามแนวชายเกาะ 
ตะรุเตา จังหวัดสตูล ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำาการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และ
เครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด ที่ใช้เรือ
ยนต์ทุกชนิด ทำาการประมงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ 
ทำาการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนด 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
การเดินเรือในน่านน้ำาไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

______________________
ฯลฯ

 มาตรา ๑๑๗* ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำาเข้าไปเหนือน้ำา 
ในน้ำา และใต้น้ำา ของแม่น้ำา ลำาคลอง บึง อ่างเก็บน้ำา ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของ 
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำาไทยหรือบนชายหาด 
ของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง โดยกฎ
กระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำาที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้ง
พร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย 
 เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำาขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่กำาหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว
 * [มาตรา ๑๑๗ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๗ ทวิ*  ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ 
ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่น้อย 
กว่าตารางเมตรละห้าสิบบาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของอัตราดังกล่าว ในกรณีท่ีอาคารหรอืสิง่อืน่ใด 
ดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เสียค่า
ตอบแทนเป็นสามเท่าของอัตราดังกล่าว
 การกำาหนดคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่ ใหค้ำานงึถงึสภาพของแตล่ะทอ้งทีแ่ละประโยชน์
ที่ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ
 ค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน แล้วแต่กรณี ท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดน้ันอยู่ในเขต
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรจะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้ 
หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ได้
 * [มาตรา ๑๑๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๘* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับ โดยคำานวณ 
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ตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกิน
ตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท
 * [มาตรา ๑๑๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๘ ทวิ* ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา
๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำาสั่งเป็น 
หนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำาสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่ง 
อืน่ใดนัน้และจะหา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองนัน้ใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสิง่อืน่
ใดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้ 
 ถา้ไมม่กีารปฏิบัติตามคำาส่ังของเจ้าท่าตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีไม่ปรากฏตัวเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองและเจ้าท่าได้ปิดคำาสั่งไว้ ณ อาคารหรือ สิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้วให้ 
เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำาสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทาง 
พจิารณาฟงัไดว้า่มกีารฝา่ฝนื มาตรา ๑๑๗ จรงิ ในกรณทีีป่รากฏตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง 
อาคารหรอืสิง่อืน่ใด ใหศ้าลมคีำาสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองเปน็ผูร้ือ้ถอน ในกรณทีีเ่จา้ของ 
หรอืผูค้รอบครองไมร่ือ้ถอน ตามกำาหนดเวลาในคำาสัง่ศาล หรอืในกรณทีีไ่มป่รากฏตวัเจา้ของ 
หรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำาสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน
 ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำาสั่งศาลตามวรรคสาม ให้เจ้าท่า 
ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากเจา้ทา่ไมไ่ดแ้ละเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อืน่ใด 
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น  
 ในกรณทีีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสิง่อืน่ใดไมย่อมชดใชค้า่ใชจ้า่ยตามวรรคสี ่
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำาหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำาวัสดุที่ถูก 
รือ้ถอนรวมทัง้สิง่ของทีข่นออกจากอาคารหรอื สิง่อืน่ใด สว่นทีม่กีารรือ้ถอนออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นำาไปชดใช้ค่าใช้จ่าย 
ที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการร้ือถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถ้ามีเงินเหลือ
จากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืน
ภายในหนึ่งปีให้ตกเป็นของแผ่นดิน
 ในกรณทีีเ่จา้ทา่จะดำาเนนิการตามวรรคหนึง่และอาคารหรอืสิง่อืน่ใดดงักลา่วมลีกัษณะ
ซึง่อาจอนญุาตไดแ้ละเจา้ของหรอืผูค้รอบครองยอมชำาระคา่ปรบัตามทีเ่จา้ทา่กำาหนดตามอตัรา
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ในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเม่ือได้รับ
อนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ
 *[มาตรา ๑๑๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๘ ตรี*  ในกรณีที่ไม่ชำาระค่าตอบแทนตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างชำาระ
 *[มาตรา ๑๑๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๙* ห้ามมิให้ผู้ใดเท ท้ิง หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้หินกรวด ทราย ดิน
โคลน อับเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใดๆ ยกเว้นน้ำามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ำา ลำาคลอง บึง 
อ่างเก็บน้ำา หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือทะเลภายในน่านน้ำาไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก เว้น
แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากเจา้ทา่ ผูใ้ดฝา่ฝนืตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหกเดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิ 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่า
นั้นด้วย
 *[มาตรา ๑๑๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๑๙ ทวิ* ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้น้ำามันและ
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำา ลำาคลอง บึง อ่างเก็บน้ำา หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรอืทีป่ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั หรอืทะเลภายในนา่นน้ำาไทยอนัอาจจะเปน็
เหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำา 
ลำาคลอง บึง อ่างเก็บน้ำา หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน
การแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย
 *[มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]
 มาตรา ๑๒๐*  ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำา ทางเรือเดิน แม่น้ำา
ลำาคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำาไทย
 ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำา
ทางเรือเดิน แม่น้ำา ลำาคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำาไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้
หยุดกระทำาการดังกล่าว
 *[มาตรา ๑๒๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕]

ฯลฯ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐  หน้า ๗๔  ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๕๖)
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คำาสั่งกรมเจ้าท่า
ที่  ๑๕๖/๒๕๓๖

เร่ือง  มอบหมายอำานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย
______________________

ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น้ำาไทยได้มอบหมายอำานาจ “เจ้าท่า” ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตำาแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ และเจ้าหน้าที่
บริหารงานป่าไม้  ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามคำาสั่งกรมเจ้าท่า ที่  ๖๕/๒๕๓๔  ลงวันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปแล้ว นั้น

โดยท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย อธิบดีกรมเจ้าท่า 
จึงยกเลิกคำาสั่งดังกล่าว  และขอมอบหมายอำานาจ  “เจ้าท่า”  ตามพระราชบัญญัติการเดิน
เรือในน่านน้ำาไทย ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ตำาแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้  และเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามที่กำาหนดไว้ในมาตราดังต่อไปนี้

๑.  มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕

๒.  มาตรา ๑๑๘ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย  พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่ในส่วนที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราดังกล่าว 
ซึ่งกรมเจ้าท่าสงวนไว้โดยจะเป็นผู้อนุญาตเอง

๓. มอบหมายให้มีอำานาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน  กรณีมีผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย  ซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามมาตราดังนี้

๓.๑  มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.๒  มาตรา ๑๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย พระพุทธ
ศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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๓.๓  มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย  พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 
(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 ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 

๒๕๔๐”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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 องค์การบริหารส่วนตำาบล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น 

มาตรา ๖  ในแต่ละจังหวัดที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
อัยการจังหวัด หัวหน้าตำารวจภูธรจังหวัด สรรพากรจังหวัด ป่าไม้จังหวัด หัวหน้าคณะ 
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความ
สามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับรังนกที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกใน
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เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเสนอจำานวนสองคนและที่สภาจังหวัดเสนอจำานวนสี่คนเป็น
กรรมการ และปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)  ให้และเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก
(๒)  พิจารณาจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก
(๓)  ให้คำาแนะนำาแก่ผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก
(๔)  กำากับดูแลการเก็บรังนกของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัมปทาน และตาม

พระราชบัญญัตินี้
(๕)  กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข รวมท้ังปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย

กำาหนดไว้ให้เป็นอำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและมีหน้าที่

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งมีหน้าที่รับผิด
ชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสี่ปี  กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีให้ออกเพราะบกพร่อง

ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความ

ผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำาแหน่งท่ีว่างในระหว่างท่ีกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำารงตำาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตาม
วาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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มาตรา ๑๑  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตำาแหน่งตามวาระหรือพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๙ ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่ง

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดที่มาประชุมและมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการ 
ผู้น้ันไม่มีสิทธิร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  แต่ให้นับกรรมการผู้นั้นเข้าเป็น
องค์ประชุมในเรื่องนั้นด้วย

มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมีอำานาจ
ออกคำาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาได้

มาตรา ๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บรังนกท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในท่ีสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการ  

การขอรับสัมปทานในแต่ละจังหวัดให้ทำาโดยการประมูลเงินอากร ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำาหนด

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานชำาระเงินอากรเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำาหนดใน
สัมปทานหรือชำาระไม่ครบถ้วน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 
ของเงินอากรที่ต้องชำาระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเงินอากร

มาตรา ๑๖  ผู้รับสัมปทานจะต้องมีสำานักงานแห่งใหญ่ หรือสำานักงานตัวแทนประจำา
ในจังหวัดที่ตนได้รับสัมปทาน

มาตรา ๑๗  ผู้รับสัมปทานจะเก็บรังนกได้ไม่เกินปีละสามคร้ัง  ตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด
ในสัมปทาน

มาตรา ๑๘  ผู้รับสัมปทานต้องทำาบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำานวนรังนกที่
เก็บได้ บริเวณที่เก็บรังนก และรายการอื่นๆ เกี่ยวกับรังนก ยื่นต่อคณะกรรมการตามแบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำาหนด

มาตรา ๑๙  ผู้รับสัมปทานต้องสงวนและคุ้มครองนกอีแอ่น  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำาหนด โดยให้นำา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของกรมป่าไม้มาประกอบการพิจารณา
ด้วย
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มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการมีอำานาจเพิกถอนสัมปทานได้ ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทาน
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือข้อกำาหนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัมปทานว่าเป็นเหตุเพิกถอนสัมปทานได้

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยคำานวณตามส่วนของจำานวนรังนกที่เก็บได้ในแต่ละเขตราชการส่วนท้องถิ่นที่
มีการจัดเก็บรังนกในแต่ละปี ดังนี้

(๑)  ในกรณีที่จำานวนเงินอากรที่คำานวณตามส่วนของจำานวนรังนกที่เก็บได้ในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีจำานวนไม่เกินสามล้านบาท ให้จัดสรรเงินอากรดังกล่าวให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด

(๒)  ในกรณีที่จำานวนเงินอากรที่คำานวณตามส่วนของจำานวนรังนกที่เก็บได้ในเขต
ราชการส่วนท้องถ่ินใดมีจำานวนเกินสามล้านบาท ให้จัดสรรเงินอากรจำานวนสามล้านบาทแรก 
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สำาหรับจำานวนเงินอากรที่เกินสามล้านบาท ให้จัดสรรจำานวน
ร้อยละสี่สิบของเงินดังกล่าวให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกนั้น ส่วนจำานวน
อีกร้อยละหกสิบของเงินดังกล่าวให้จัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันที่
ไม่มีการจัดเก็บรังนกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

ในปีใดที่ไม่อาจทราบส่วนของจำานวนรังนกตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ส่วนของจำานวนรังนก 
ในปีก่อนหน้านั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ

ในกรณีที่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดแต่เงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ถือว่าดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวเป็นเงินอากรตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๒๒  ให้กรรมการและเลขานุการส่งมอบเงินอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินแต่
ละแหง่ตามทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำาหนด โดย 
หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินอากรที่ส่งมอบ

การใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกำาหนด

มาตรา ๒๓  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการและเลขานุการ
หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการมีอำานาจ ดังต่อไปน้ี

(๑)  ตรวจสอบการกระทำาที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามที่กำาหนดในสัมปทาน

(๒)  ตรวจค้น กัก ยึด หรืออาศัยรังนก หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำาหนดในสัมปทาน

(๓)  ข้ึนไปบนเกาะหรือเข้าไปในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีมีรังนกอยู่ตามธรรมชาติ
หรือเข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
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ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำาการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจค้น ในกรณีที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กำาหนดในสัมปทาน  

 เมื่อได้ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการและเลขานุการ หรือผู้ซึ่งได้รับ 
มอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดำาเนินการต่อไป

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามที่กำาหนดในสัมปทาน ให้คณะกรรมการมีอำานาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานระงับการกระทำาที่
ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำาหนดได้

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ดำาเนินการตามคำาสั่งตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่กำาหนด 
คณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสัมปทานเสียก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือข้อกำาหนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัมปทาน 
ว่าเป็นเหตุให้เพิกถอนสัมปทานได้ให้คณะกรรมการเพิกถอนสัมปทาน

มาตรา ๒๕  บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำาการใดๆ อันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่นกอีแอ่น ไข่ของนกอีแอ่น หรือ 
รังนก หรืออาจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อาศัยไปจากเกาะหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่น
ดินดังกล่าว  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่
มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนกอันตนรู้ว่าได้มาโดยการฝ่าฝืน

ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำา  หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ  ตามที่คณะ

กรรมการสั่งตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ 
วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

มาตรา ๒๙  ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือทำาบัญชีอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๓๐  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการและเลขานุการ  หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากกรรมการและเลขานุการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำาความผิดและถูกลงโทษตามพระราช
บัญญัตินี้ ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำาความผิดนั้น หรือซึ่งมิได้จัดการตาม
สมควรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความผิดน้ัน ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำาหรับความผิดน้ันๆ ด้วย

มาตรา ๓๓  ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีสัญญาที่ทำาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและสัญญา
ดังกล่าวยังไม่สิ้นอายุเก็บรังนกตามสัญญานั้นต่อไปได้จนกว่าสัญญาจะสิ้นอายุโดยให้ถือ 
ว่าเป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกชำาระอากรหรือ
เงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งให้แก่อธิบดีกรมสรรพากรตามกำาหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
สัญญานั้น  

เงินอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งที่ถึงกำาหนดชำาระใน หรือหลังวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อธิบดีกรมสรรพากรจัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่จังหวัดตามที่ระบ ุ
ไว้ในสัญญานั้น  

ให้นำามาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรเงินของอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรค
สามโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในส่วนที่กรม
สรรพากรเกี่ยวข้องตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
      นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเพ่ือให้ราชการส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนดูแล และ 
จัดการการเก็บรังนกอีแอ่นอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องท่ีของตน และให้เงินอากร 
รังนกอีแอ่นตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรังนกอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีจะให้เอกชนดำาเนินการจัดเก็บรังนกอีแอ่นให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจำาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐)
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ระเบียบกรมปาไม้
ว่าด้วยการเก็บ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของนกอีแอ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒
______________________

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บ  หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งรังของนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ข้อบังคับ คำาสั่ง และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กำาหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษารังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
และผู้ที่อาศัยอำานาจของผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ก่อนเก็บรังนกอีแอ่นแต่ละครั้ง  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำาการ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำาการตรวจสอบและควบคุม 
การเก็บรังนกอีแอ่น

๔.๒ การเก็บรังนกอีแอ่นให้เก็บได้ไม่เกินสองครั้งในระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม  และหนึ่งครั้งในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

๔.๓ การเก็บรังนกอีแอ่นให้สงวนรังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำานวนรัง
ในแต่ละถ้ำาที่จะจัดเก็บครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในปีนั้นๆ

๔.๔ ห้ามมิให้เก็บรังนกอีแอ่นที่ยังมีไข่หรือลูกนกอยู่
ข้อ ๕ ผู้ได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกอีแอ่นต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้า

ไปตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับนกอีแอ่นและ
รังนกอีแอ่น โดยต้องอำานวยความสะดวกและตอบคำาถามแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อ ๖ การครอบครองรังนกอีแอ่นของผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นต้องมีหลักฐาน
การตรวจสอบและควบคุมการเก็บรังนกอีแอ่นของเจ้าหน้าที่ หรือหลักฐานการชำาระอากร
รังนกอีแอ่น หรือหลักฐานการชำาระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีหลักฐาน 
ต่างๆ ดังกล่าว ให้สันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองรังนกอีแอ่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ หรือคำาสั่งซึ่งออกตามกฎหมายนั้นๆ

ข้อ ๘ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                   (ลงนาม)  ถาวร  ลามศรีจันทร์
                         (นายถาวร  ลามศรีจันทร์)
               ผู้อำานวยการสำานักสารนิเทศ รักษาราชการแทน
              อธิบดีกรมป่าไม้

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๗ ง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒)
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๙
______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ไว้เป็นทาง 
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 
๒๕๔๐ สามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเก็บรังนกอีแอ่นโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓)  มาตรา ๑๘  มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒ 
และมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และพระราชกฤษฎีกา 
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วย
การอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น ซึ่ง

ต้องเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่น ยื่นคำาขอตามแบบ อ.ช. ๙ ท้ายระเบียบนี้
ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ก่อนการเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมหลัก
ฐานและเอกสาร  ดังต่อไปนี้

(๑) สำาเนาสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น
(๒) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) บัญชีจำานวนคนงานเท่าที่จำาเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยสำาเนา

บัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๓ ใบ
(๔) บัญชีจำานวนยานพาหนะ  พร้อมด้วยสำาเนาทะเบียนยานพาหนะตามบัญชี
(๕) จำานวนอาวุธปืน และกระสุนปืน พร้อมด้วยสำาเนาทะเบียนหรือใบอนุญาต

ให้มีและใช้วัตถุดังกล่าว
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(๖) บัญชีรายละเอียดเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และของใช้อันจำาเป็นแก่การปฏิบัติงาน
เมื่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่สังกัดสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่หรือสำานัก

อุทยานแห่งชาติ ได้รับคำาขอพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารประกอบคำาขอครบถ้วนแล้ว ให้ 
จัดทำารายงานพร้อมท้ังความเห็นเสนอต่อผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท้องท่ีหรือ
ผู้อำานวยการสำานักอุทยานแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำาขอ

ข้อ ๕ เม่ือผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท้องท่ีหรือผู้อำานวยการสำานักอุทยาน
แห่งชาติ ได้รับรายงานตามข้อ ๔ แล้ว ให้ตรวจสอบพิจารณาและทำาความเห็นเสนออธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจาก
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๖ การอนุญาตให้เป็นอำานาจของอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมาย

การอนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตหรือการนำาสิ่งของใดๆ 
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเก็บรังนกอีแอ่นเป็นการชั่วคราว ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน 
ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย แล้วรายงาน 
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่อนุญาต

ข้อ ๗ การอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. ๑๐ ท้ายระเบียบน้ี  และให้กำาหนด
อายุใบอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น

สำาหรับจำานวนคนงาน ยานพาหนะ สถานที่ เก็บรังนกอีแอ่น รวมทั้งรายละเอียด
เครื่องมือเครื่องใช้ และของใช้อันจำาเป็นแก่การเก็บรังนกอีแอ่น ให้จัดทำาเป็นบัญชีแนบท้าย
ใบอนุญาตด้วย

ข้อ ๘ เง่ือนไขท่ีแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบท่ีกำาหนดไว้ท้ายระเบียบน้ี ในกรณี
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรจะกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมอีกก็ได้  ทั้งนี้ ให้ระบุ
ไว้ในเงื่อนไขที่แนบท้ายใบอนุญาตด้วย

ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในอุทยานแห่งชาติมีหน้าท่ีตรวจตราดูแลว่า 
ผู้ได้รับอนุญาตตามระเบียบน้ี ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือ
ไม่ ตลอดจนให้แนะนำา ห้ามปราม ตามควรแก่กรณี และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายสัมปทานในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการตามระเบียบ
นี้  และมีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

        (ลงนาม)  ดำารงค์  พิเดช
               (นายดำารงค์  พิเดช)
            อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๒๔๙/๒๕๕๔

เรื่อง มอบอำานาจการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น 
         ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

..............................................

อาศัยอำานาจความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกคำาสั่งไว้ดังนี้

๑.  มอบอำานาจให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒-๖ ปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดกีรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บ
รังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในท้องที่ 
รับผิดชอบ

๒.  ให้ผู้รับมอบอำานาจรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
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 และประก�ศที่เกี่ยวข้องกับ
ง�นวิช�ก�ร

ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์
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ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ
ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐
..............................................

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย 
ชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๑๑ (๑๒)  และ (๑๓)  ประกอบกับมาตรา 
๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ จึงวางระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย
ชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบฉบับน้ีให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ

เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕
ข้อ ๔ การอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทยตาม

ระเบียบนี้จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยชาวต่างประเทศทำาการวิจัยร่วมกันโดย

ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
(๒) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการวิจัยในประเทศไทยให้กว้างขวาง เกิดผลงานท่ีประเทศไทย

จะนำาไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
(๓) เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) เพื่อกำากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควรจะ

ได้รับ
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
 “การวิจัย” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า สำารวจ ขุดค้น วิเคราะห์ หรือทดลอง ไม่เพียง

แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพื่อนำาไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือเพื่อหาแนวทางใน 
การปฏิบัติเท่าน้ัน แต่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ท่ีลุ่มลึกหรือเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในส่ิงท่ีวิจัยน้ันด้วย

 “สำานักงาน” หมายถึง สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 “นักวิจัยไทย” หมายถึง นักวิจัยสัญชาติไทยที่ร่วมทำาการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่าง

ประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ให้คำาปรึกษา นักวิชาการ และหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ร่วมทำาการวิจัยหรือให้ความร่วมมือแก่นักวิจัย
ชาวต่างประเทศ

 “นักวิจัยชาวต่างประเทศ”  หมายถึง  นักวิจัยที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีภูมิลำาเนาถาวร 
อยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศไทย และประสงค์จะทำาการวิจัยในประเทศไทยเป็นรายบุคคล 
หรือเป็นคณะ

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
และให้มีอำานาจออกประกาศและข้อกำาหนดสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยวิธ ี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือมีปัญหาเก่ียวกับ
วิธีการปฏิบัติซ่ึงมิได้กำาหนดไว้ในระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติมีอำานาจ 
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททั่วไป

______________________

ข้อ ๗ การวิจัยตามที่กำาหนดในระเบียบนี้ต้องประกอบด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการวิจัยเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย  มิใช่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายผู้ทำา
การวิจัยเท่านั้น 

(๒) เป็นการวิจัยตามหลักสูตรของการศึกษาข้ันปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือหลังปริญญาเอกของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

(๓) เป็นการวิจัยตามโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาล หรือ
สถาบันต่างประเทศกับรัฐบาลหรือสถาบันในประเทศไทย

ข้อ ๘ นักวิจัยชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่หนึ่ง คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทยภาย 

ใต้โครงการความช่วยเหลือหรือโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลไทย
ประเภทที่สอง คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทยตาม 

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมี
หนังสือรับรองพร้อมทั้งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันจากหน่วยงานนั้น

ในกรณีที่มีนักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำาวิจัยในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย 
ของหน่วยงานของรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทย จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นด้วย
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ประเภทที่สาม คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทยตาม
หลักสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ๑ 

ประเภทที่สี่ คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย และ 
มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำาหนดไว้ในประเภทที่หนึ่ง สอง และสาม

ข้อ ๙ การวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศจะต้องมีนักวิจัยไทยร่วมทำาการวิจัยหรือ
เป็นที่ปรึกษา แต่นักวิจัยชาวต่างประเทศอาจจะขอทำาการวิจัยฝ่ายเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสำานักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการวิจัยในประเทศไทย นักวิจัยชาวต่างประเทศ 
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวดังนี้

นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทท่ีสอง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือท้ังหมด 

ตามที่กำาหนดในข้อตกลงความร่วมมือ
นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 

ตลอดทั้งค่าตอบแทนสำาหรับนักวิจัยไทย ค่าใช้บริการห้องทดลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ช่วยในการวิจัย (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีที่มีหน่วยงานไทยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายแทน 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติเป็นผู้กำาหนดค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ข้อ ๑๒ นักวิจัยชาวต่างประเทศรายใดท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  หรือไม่ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนแผนการวิจัยตามท่ีระบุไว้ในโครงการ สำานักงานสงวนไว้ซ่ึงสิทธิที่จะ
ระงับการอนุญาตให้ทำาการวิจัยในประเทศไทยต่อไป

ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีพฤติการณ์ที่อาจจะเป็นภัยต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม หรือความมั่นคงของประเทศไทย สำานักงานสงวนไว้ซึ่งสิทธิ 
ที่จะระงับการอนุญาตให้ทำาการวิจัยในประเทศไทยต่อไป

๑  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย  ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา
และต้องทำาวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องส่งรายชื่อนักศึกษาและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ 
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับทราบ พร้อมทั้งต้องดูแลการวิจัยของนักศึกษาต่างชาติไม่ให ้
เกิดผลกระทบด้านลบและเกิดความเสียหายต่อประเทศไทย ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาด้วย
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หมวด ๒
การขออนุญาตเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย
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ข้อ ๑๓ ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย
ชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทยและแบบคำาขออนุญาตทำาการวิจัย 
(NRCT-๐๑) จากสำานักงาน

ข้อ ๑๔ ในส่วนของนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง  ให้หน่วยงานไทยที่เป็น
เจ้าของโครงการร่วม แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยชาวต่างประเทศตามแบบ นต/๑ ให้สำานักงาน 
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มทำาการวิจัย  

ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่ สอง สาม และสี่ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อ 
สำานักงานเพื่อขออนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันที่จะเริ่มทำาการวิจัย

(๑) คำาขออนุญาตทำาการวิจัย
(๒) หนังสือรับรอง
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที่ยื่นคำาขออนุญาต

ทำาการวิจัย จะต้องไม่เริ่มทำาการวิจัยจนกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตจากสำานักงาน
ข้อ ๑๖ เม่ือสำานักงานอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำาการวิจัยในประเทศ

ไทยได้แล้ว ให้นำาหนังสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
(Non-immigrant) เพื่อเข้าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีนักวิจัยชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีได้รับหนังสืออนุญาต
ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อสำานักงานหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพื่อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-๐๒) และรับบัตรประจำาตัว 
นักวิจัยชาวต่างประเทศ และหนังสือรายงานตัวของสำานักงานถึงนักวิจัยไทยและ/หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามที่สำานักงานกำาหนด

หมวด ๓
การรายงานตัวและการชำาระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

______________________

ข้อ ๑๘  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสำานักงานหรือผ่านทาง
อินเตอร์เนตภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือวันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งอนุญาต เพื่อดำาเนินการลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-๐๒) รับบัตรประจำาตัวนักวิจัย
ชาวต่างประเทศและรับหนังสือรายงานตัวของสำานักงานถึงนักวิจัยไทย และหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๙  นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทท่ีสามและส่ี จะต้องชำาระค่าประกันการส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ โครงการ  

สำานักงานจะคืนค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่นักวิจัยชาวต่าง
ประเทศ เมื่อได้รับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว

ข้อ ๒๐  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวต่อนักวิจัยไทยหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนที่จะเริ่มดำาเนินการวิจัย

หมวด ๔
การวิจัยในประเทศไทย

______________________

ข้อ ๒๑  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศทำาการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้ และ
ปฏิบัติตามระเบียบของสำานักงานและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแผนการวิจัย 
ให้แจ้งสำานักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนด

ข้อ ๒๓  ในระหว่างการวิจัย  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานความก้าวหน้า
(เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๓ ให้สำานักงานและนักวิจัยไทย  ตาม 
ระยะเวลาที่สำานักงานกำาหนด

หมวด ๕
การขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
______________________

ข้อ ๒๔ ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศยื่นคำาขออนุญาตขยายเวลาการวิจัยต่อสำานักงาน
(ตามแบบ NRCT-๐๔) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนจะสิ้นสุดเวลาที่ได้รับ 
อนุญาตให้ทำาการวิจัยในประเทศไทย

การพิจารณาอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศขยายเวลาทำาการวิจัย ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสำานักงานร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๕ ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านมา (เป็น 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) และแผนการวิจัยในช่วงที่ขอขยายเวลาต่อสำานักงานตามแบบ 
NRCT-๐๔  เพื่อประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
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หมวด ๖
การยุติการวิจัยในประเทศไทย
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ข้อ ๒๖  เมื่อยุติการวิจัยในประเทศไทย ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานสรุป
ผลการดำาเนินงาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๕ ต่อสำานักงาน 
และนักวิจัยไทยภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย

ข้อ ๒๗  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศมอบตัวอย่างที่ศึกษาหรือเก็บมาได้ในระหว่าง
การวิจัย พร้อมกับรายงานสรุปผลการดำาเนินงานให้กับสำานักงานและหรือหน่วยงานที่สำานัก 
งานเห็นชอบ

ข้อ ๒๘  ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีความจำาเป็นต้องนำาตัวอย่างการวิจัยไป
ศึกษาทดลองในต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนนำาตัวอย่างการวิจัยออกจากประเทศไทย

ข้อ ๒๙  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นภาษา
อังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-๐๖ จำานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
(CD) ให้สำานักงานภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย

ในกรณีที่จำาเป็น นักวิจัยชาวต่างประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการส่งรายงาน 
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย

ข้อ ๓๐  นักวิจัยชาวต่างประเทศท่ีเคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำาการวิจัยในประเทศไทย
ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการคร้ังหลังสุด  ก่อนขออนุญาตทำาการวิจัยคร้ังใหม่

สำานักงานอาจอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศทำาการวิจัยในประเทศไทย  มากกว่า 
หนึ่งโครงการในคราวเดียวกัน หากเห็นสมควร

ข้อ ๓๑  ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งส่ิงตีพิมพ์พร้อม CD ท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่
ผลการวิจัยของโครงการที่ได้รับอนุญาตให้สำานักงานอย่างละ ๑ ชุด หลังตีพิมพ์ภายใน ๓ 
เดือน

ข้อ ๓๒  การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในระเบียบน้ี หรือผู้วิจัยไม่ปฏิบัติ ตามโครงการท่ี
ได้รับอนุญาต หรือไม่ส่งรายงานการวิจัยหรือเอกสารอ่ืนๆ ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด สำานักงาน 
อาจมีคำาสั่งให้ยุติการวิจัย
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สำานักงานอาจระงับการทำาวิจัยในประเทศไทยหรืออาจพิจารณาระงับการอยู ่ใน
ประเทศไทยของนักวิจัยชาวต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

         (ลงชื่อ)  ธีระ สูตะบุตร
              (นายธีระ สูตะบุตร)
            ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔  ตอนพิเศษ ๘๘ ง  ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
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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 announce-
ments 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 govern- 
mental 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 organiza-
tion 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. 
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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 submit-
ting 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. 
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 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). 

    Issued on June 29, 2007 

                    (Signed)  Thira Sutabutra
                (Mr. Thira Sutabutra)
                     Chairman,  Executive Board
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ ใน

อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราช 

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ

การโอนอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอนุมัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่า

ด้วยการเข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“อธิบดี” หมายความว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

“ภาพยนตร์” หมายความรวมถึง การบันทึกภาพ ภาพนิ่ง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

หรือภาพที่เกิดจากการบันทึกด้วยเครื่องมือในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง 

ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา มิวสิควิดีโอ และรายการโทรทัศน์ แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์ 

ท่ีเป็นการถ่ายทำาของนักท่องเท่ียวเพ่ือใช้ดูเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว

ข้อ ๕  บุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ  ให้ย่ืน

คำาขออนุญาตต่อผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท้องท่ี หรือผู้อำานวยการสำานักอุทยาน 

แห่งชาติ แล้วแต่กรณีตามแบบคำาขออนุญาตท้ายระเบียบน้ี  พร้อมด้วยเร่ืองย่อท่ีเป็นภาษาไทย 

บทภาพยนตร์ หรือเค้าโครงเรื่องเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะขอถ่ายทำาในอุทยานแห่งชาติ  โดย

ยื่นคำาขออนุญาตก่อนวันถ่ายทำาไม่น้อยกว่า ๕ วันทำาการ

ข้อ ๖  ผู้รับอนุญาตต้องชำาระค่าธรรมเนียมสำาหรับการถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยาน

แห่งชาติ ตามที่อธิบดีประกาศกำาหนด แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สำาหรับ 

ภาพยนตร์ไทย  และไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สำาหรับภาพยนตร์ต่างประเทศ
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ข้อ ๗ กรณีเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ถ่ายทำาภาพยนตร์ใน
ประเทศไทยจากสำานักงานพัฒนาการท่องเท่ียวหรือคณะกรรมการท่ีมีอำานาจหน้าท่ีพิจารณา 
อนุญาต ซึ่งระบุผู้ที่ได้มอบหมายให้กำากับดูแลการถ่ายทำา

ข้อ ๘  บทภาพยนตร์ เรื่องย่อ หรือเค้าโครงเรื่อง จะต้องไม่มีเนื้อหาในลักษณะที่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ ๙  การอนุญาตให้เป็นอำานาจของอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ก่อนเริ่มการถ่ายทำาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาตหรือคณะผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์

ต้องแจ้งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วันทำาการ
ข้อ ๑๑ ผู้รับอนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผู้รับอนุญาต ต้องไม่กระทำาการใดๆ

ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติหรือทำาให้เกิดความเสียหายแก่สภาพธรรมชาติ หรือทำา
การใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำาคาญแก่คนหรือสัตว์ป่า

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผู้รับอนุญาต ต้องไม่กระทำาการใดๆ
อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามข้อ ๑๑ และหรือข้อ ๑๒ หรือคำาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ มีอำานาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทำา 
การดังกล่าวต่อไปได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ อันเน่ืองมาจากการ
ใช้สถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
สำาหรับการถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ต้องจัดทำาฉากประกอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อาจเรียกเงินค่าค้ำาประกันความเสียหายตามอัตราที่อธิบดีกำาหนด

ข้อ ๑๕ ในการถ่ายทำาภาพยนตร์  หากผู้รับอนุญาตมีความจำาเป็นต้องเปล่ียนสถานท่ี
หรือเล่ือนการถ่ายทำา หรือเพ่ิมจำานวนวันถ่ายทำา หรือจำาเป็นต้องแก้ไขบทภาพยนตร์ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว ให้กระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ แต่ทั้งนี้การ
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจะต้องมิใช่สาระสำาคัญ  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาตินั้นๆ เป็นผู้พิจารณา

ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ประสงค์
จะถ่ายทำาภาพยนตร์เพื่อการศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมประชา 
สัมพันธ์กิจการอุทยานแห่งชาติ หรืออำานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือให้ความรู้แก่ 
ประชาชน ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ทาง
ธุรกิจการค้า  ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำานาจในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม 
ทั้งนี้ จะต้องทำาเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ 
๕ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำาการ
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ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รักษาการตามระเบียบน้ี 
และมีอำานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

            (ลงนาม) เกษมสันต์ จิณณวาโส
          (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)
          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
เรื่อง กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าค้ำาประกันความเสียหาย

สำาหรับการถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ
..............................................

อาศัยอำานาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้า 
ไปถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และข้อ ๑๔ อธิบดีกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าค้ำาประกันความ 
เสียหาย สำาหรับการถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติไว้ดังต่อไปนี้

๑. การถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ จำานวน ๒๕ แห่ง ประกอบด้วย
๑)  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
๒)  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
๓)  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
๔)  อุทยานแห่งชาติน้ำาหนาว
๕)  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
๖)  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
๗)  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
๘)  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำาดัง
๙)  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
๑๐) อุทยานแห่งชาติไทรโยค
๑๑) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
๑๒) อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
๑๓) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
๑๔) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
๑๕) อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพลิ้ว
๑๖) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
๑๗) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
๑๘) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
๑๙) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
๒๐) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
๒๑) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
๒๒) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
๒๓) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
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๒๔) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
๒๕) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของการถ่ายทำา ดังนี้
๑.๑ ภาพยนตร์ไทยหรือละครไทย ๒,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๒ ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภาพน่ิง หรือส่ือ

ประเภทอื่นของไทย  ๒,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๓ ภาพยนตร์ต่างประเทศหรือละครต่างประเทศ  ๕,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๑.๔ ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภาพนิ่ง หรือ

สื่อประเภทอื่นของต่างประเทศ ๔,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒. การถ่ายทำาภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติอื่นนอกจากอุทยานแห่งชาติ จำานวน 

๒๕ แห่ง ตามข้อ ๑ กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของการถ่ายทำา ดังนี้
๒.๑ ภาพยนตร์ไทยหรือละครไทย  ๑,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๒ ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภาพน่ิง หรือส่ือ

ประเภทอื่นของไทย  ๑,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๓ ภาพยนตร์ต่างประเทศหรือละครต่างประเทศ ๓,๕๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๒.๔ ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภาพน่ิง หรือส่ือ

ประเภทอื่นของต่างประเทศ  ๓,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง
๓. เงินค่าค้ำาประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์

ทุกประเภท  ที่ต้องจัดทำาฉากประกอบ
๓.๑ ภาพยนตร์ไทย เรื่องละ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ภาพยนตร์ต่างประเทศ เรื่องละ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับอนุญาตต้องวางเงินค่าค้ำาประกันความเสียหายเปน็หนังสือค้ำาประกันของธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งมีมูลค่าไมต่ำากว่าเงินประกันความเสียหายที่กำาหนดไว้ต่อผู้อนุญาต โดยยื่นพร้อมเรื่องราว 
คำาขออนุญาตถ่ายทำา และจะคืนหนังสือค้ำาประกันของธนาคารพาณิชย์ให้ผู้รับอนุญาตภายใน 
๓ วันทำาการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตได้ถ่ายทำาแล้วเสร็จ และผู้อนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว 
ไม่พบความเสียหายใดๆ กับอุทยานแห่งชาติ หรือทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

              (ลงนาม) เกษมสันต์ จิณณวาโส
          (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)
          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖  ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง  ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

______________________

โดยที่การถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผู้ถ่ายทำาขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำาใน
ประเทศไทยเพื่อนำาไปเผยแพร่ในต่างประเทศ  มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวมทั้ง 
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ศีลธรรม สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ

ฉะนั้น เพื่อให้การถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผู้ถ่ายทำาขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำา
ในประเทศไทยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับศีลธรรม และวัฒนธรรม 
อันดีงามของประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  อาศัยอำานาจ
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ข้อ ๘ (๗) จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ว่าด้วย
การขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๓๙

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ภาพยนตร์หรือภาพนิ่งต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำาใน

ประเทศไทยโดยมีความมุ่งหมายที่จะนำาภาพยนตร์หรือภาพนิ่งดังกล่าวออกนอกราช
อาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าการถ่ายทำาภาพยนตร์หรือภาพนิ่งดังกล่าว จะดำาเนินการโดยผู้ถ่ายทำา
ชาวต่างประเทศหรือชาวไทย

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ภาพยนตร์”  หมายความรวมถึงวีดีทัศน์  ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เร่ือง ภาพยนตร์ 

สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา แต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำาของนักท่องเที่ยว  เพื่อ 
ใช้ดูเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว

“ภาพนิ่ง”  หมายความว่า  ภาพถ่ายที่ถ่ายทำาขึ้นเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำา

ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “อพภ.” ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
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“เลขานุการ  กสภ.”  หมายความว่า  กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการส่งเสริม 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

“ผู้แทน กสภ.” หมายความว่า ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

ไทย โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Film  Board  Representative” ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ไป ดูแล 

อำานวยความสะดวก ประสานงาน ให้คำาปรึกษา แนะนำา ติดตาม และตรวจสอบการถ่ายทำา

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทย 

ซึ่งสามารถดำาเนินการและประสานงานแทนคณะถ่ายทำาต่างประเทศได้

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะถ่ายทำาภาพนิ่ง ให้แจ้งให้เลขานุการ กสภ. ทราบก่อนการ

ถ่ายทำา และให้เลขานุการ กสภ. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายทำา

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ให้ย่ืนคำาขออนุญาตพร้อมด้วยบท

ภาพยนตร์และเร่ืองย่อของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีจะถ่ายทำาต่อเลขานุการ กสภ. ณ กรมประชา 

สัมพันธ์โดยให้ยื่นคำาขอก่อนวันถ่ายทำาดังต่อไปนี้

(๑) ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่แต่งขึ้น (Feature  Film) ทั้งที่เป็นภาพยนตร์

สำาหรับฉายในโรงภาพยนตร์และโทรทัศน์ หรือ สารคดีกึ่งละคร ให้ยื่นคำาขอก่อนวันถ่ายทำา

อย่างน้อยสิบสี่วันทำาการ

(๒) ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์เพื่อการประชา-

สัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้ยื่นคำาขอก่อนวันถ่ายทำาอย่างน้อยห้าวันทำาการ

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำาขออยู่ต่างประเทศให้ยื่นผ่านหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

(๑) สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยประจำาประเทศนั้น หรือ

(๒) สำานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเทศนั้น หรือ

(๓) สำานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

การย่ืนคำาขออนุญาตตามข้อน้ี ผู้ขออนุญาตต้องจัดหาผู้ประสานงาน เว้นแต่เลขานุการ 

กสภ.  จะพิจารณายกเว้นเป็นรายๆ 

ผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ มีหน้าท่ีดำาเนินการ 

และประสานงานแทนผู้ขออนุญาต หรือผู้รับอนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำาขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร ์

(๒) ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงาน หรือสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การถ่ายทำาภาพยนตร์
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(๓) แสดงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้ถ่ายทำา  และการถ่ายทำา
รวมทัง้ประสานงานระหวา่งผูค้วบคมุการถา่ยทำา กบัผูร้บัอนญุาตและผูถ้า่ยทำาภาพยนตร ์เพือ่ 
ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ

(๔) จัดส่งสำาเนาภาพยนตร์ให้กับเลขานุการ กสภ. ถ้าเลขานุการ กสภ. พิจารณา
แล้วเห็นควร หรือร้องขอ เมื่อการถ่ายทำาเสร็จสิ้นแล้ว

ในกรณีท่ีผู้ประสานงานรายใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึงให้คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาคัดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานในประเทศไทย และแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทราบ

ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขานุการ กสภ. พิจารณาเห็นว่า คำาขอที่ยื่นไว้ตาม ข้อ ๗ มีข้อ
เท็จจริง หรือรายละเอียดไม่เพียงพอแก่การพิจารณา ให้แจ้งผู้ยื่นคำาขอเพื่อขอให้ชี้แจงราย
ละเอียด หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

หากบทภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่อง หรือการถ่ายทำานั้นๆ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นใด  
เลขานุการ กสภ. อาจขอความเห็นจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๙ การพิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ให้จำาแนกการพิจารณา  ดังน้ี
(๑) ให้เลขานุการ กสภ. พิจารณาคำาขออนุญาตการถ่ายทำาภาพยนตร์โฆษณา

และภาพยนตร์สารคดีแล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบ
(๒) หากเลขานุการ กสภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนั้นๆ

มีเน้ือหาในลักษณะบ่อนทำาลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ 
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ ให้นำาเสนอคณะ
อนุกรรมการพิจารณา

(๓) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์เร่ืองยาว หรือ
ละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ชุดจบในตอน และพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับตามข้อ ๙ (๒)

ข้อ ๑๐ เม่ือเลขานุการ กสภ. ได้พิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำาแล้วตาม ข้อ ๙ (๑) 
ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำาขออนุญาตทราบภายในห้าวันทำาการนับจากวันที่ให้คำา 
วินิจฉัย

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำาตามข้อ ๙ (๒) และ ๙ (๓) 
แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำาขออนุญาตทราบภายในห้าวันทำาการนับจากวันที่มีมติ

ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
คำาขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือ เลขานุการ กสภ. ในกรณี 
ประธานคณะอนุกรรมการไม่อาจปฏิบัติงานได้ พิจารณาคำาขออนุญาตการขอถ่ายทำาภาพยนตร์ 
ได้  แล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการอนุญาตถ่ายทำา ให้เลขนุการ กสภ. หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้แทน กสภ. เพื่อทำา
หน้าที่ดูแลการถ่ายทำา และแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้รับอนุญาตทราบ

ข้อ ๑๓ ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาต และผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ต้องดำาเนิน
การถ่ายทำาในลักษณะที่ไม่เป็นการบ่อนทำาลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
ของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ

ข้อ ๑๔ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาต และผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ต้องดำาเนิน
การถ่ายทำาให้ตรงกับบทภาพยนตร์และเค้าโครงของเรื่อง ตลอดจนรายละเอียด ที่ให้ไว้ใน
ขณะขออนุญาต ในการนี้ผู้รับอนุญาตและผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ต้องพิจารณาและคำานึงถึงฉาก
ที่ถ่ายทำา บทสนทนา สถานที่ถ่ายทำา ผู้แสดงนำา ผู้แสดงประกอบ และการแต่งฉาก เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม  ในขณะถ่ายทำา

ในขณะถ่ายทำาภาพยนตร์ หากผู้รับอนุญาตหรือผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์มีความจำาเป็น 
ต้องเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำา หรือจำาเป็นต้องแก้ไขบทภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตไว้ให้กระทำาได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้แทน กสภ. แต่การขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้น จะต้องมิใช่ใน
สาระสำาคัญ

ข้อ ๑๕ ก่อนเร่ิมการถ่ายทำาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาตและผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ต้องแจ้ง
ขอ้กำาหนดเวลาการถ่ายทำา ตลอดจนสถานท่ีถ่ายทำาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กสภ. ตาม ข้อ ๑๒ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันทำาการ

ข้อ ๑๖ ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาต  และผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ต้องให้ผู้
แทน กสภ. ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ถ่ายทำาในการนี้ ผู้รับอนุญาตและผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลการถ่ายทำาของผู้แทน กสภ. ในแต่ละเรื่องตามอัตราที่
คณะกรรมการกำาหนด สำาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะ อาหาร และที่พัก ในการติดตาม 
คณะผู้ถ่ายทำา ให้ใช้อัตราและระดับเดียวกับผู้บริหารของคณะผู้ถ่ายทำาชาวต่างประเทศ

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ ให้ผู้แทน กสภ.
มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ หยุดการถ่ายทำา และแก้ไข
การถ่ายทำาให้ถูกต้องตามบทภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาต

(๒) สั่งระงับถ่ายทำาในฉาก  หรือตอนที่ไม่เป็นไปตามบทภาพยนตร์ที่ได้รับ
อนุญาต ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาต หรือผู้ถ่ายทำาภาพยนตร์ไม่สามารถแก้ไขการถ่ายทำาให้ถูกต้อง

(๓) แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจเพ่ือดำาเนินการตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการกระทำา
อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
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ในกรณีที่ได้มีการดำาเนินการตาม (๑) (๒) และหรือ (๓) ให้ผู้แทน กสภ. รายงานเป็น 
หนังสือให้เลขานุการ กสภ. ทราบทันที ในการนี้ อาจจะมีข้อเสนอแนะเพื่อขอให้เลขานุการ 
กสภ. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการหรือเลขานุการ กสภ. ได้รับรายงานจากผู้แทน
กสภ. ตามข้อ ๑๗ วรรคท้าย และพิจารณาเห็นว่า หากอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ถ่ายทำา 
ภาพยนตร์ดำาเนินการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่อไปจนเสร็จสิ้นตามที่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการ
บ่อนทำาลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมของประชาชน หรืออาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของชาติ ให้คณะอนุกรรมการ หรือ
เลขานุการ กสภ. มีอำานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตการถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ให้ไว้ได้

ข้อ ๑๙ เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทำาภาพยนตร์ในแต่ละม้วน และผู้แทน กสภ. เห็นว่า
การถ่ายทำาดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ ให้ผู้แทน กสภ. 
ดังกล่าว ลงลายมือชื่อกำากับตามระเบียบวิธีปฏิบัติ

ข้อ ๒๐ เม่ือเสร็จส้ินการถ่ายทำาภาพยนตร์ให้ผู้แทน กสภ. รายงานผลการกำากับดูแล
การถ่ายทำาต่อเลขานุการ กสภ. โดยไม่ชักช้า

ข้อ ๒๑ ภาพยนตร์ท่ีได้รับอนุญาตจะนำาออกนอกราชอาณาจักร จะต้องเป็นภาพยนตร์
ท่ีได้มีการถ่ายทำาถูกต้องตามระเบียบน้ี และต้องมีลายมือช่ือของผู้แทน กสภ. กำากับตามระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ

ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการกำากับดูแลการถ่ายทำาภาพยนตร์ตามระเบียบน้ี
ให้ผู้แทน กสภ. แจ้งเลขานุการ กสภ. ทราบทันที เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป

ข้อ ๒๓ ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำาขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย และเลขานุการ กสภ. รักษาการตามระเบียบนี้

ท้ังน้ี  ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้ันตอนเก่ียวกับการขออนุญาตถ่ายทำาภาพยนตร์ 
ต่างประเทศในประเทศไทย (รวมทั้งวีดีทัศน์ เพื่อโฆษณาและเผยแพร่) ตามที่แนบท้ายนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

   (ลงนาม) สุพัตรา  มาศดิตถ์
              (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์)
                   รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
                 ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
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พระร�ชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประก�ศที่
เกี่ยวข้องกับ

ก�รตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้�ง
ม�ตรก�รควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดก�รดำ�เนินคดี
อ�วุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สำานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
     โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๕๕๐
ที่  ทส ๐๙๐๖.๖๐๒/๒๐๓๔               วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เรื่อง  การตรวจสอบแบบแปลนส่ิงก่อสร้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
       รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
       ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
       ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก
       ผู้อำานวยการกองทุกกอง
       ผู้อำานวยการสำานักงานผู้ตรวจราชการกรม
       หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำาเนิน
การตามแผนการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและการจัดทำาแบบแปลนสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานใน
สังกัด ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำาแผนงานก่อสร้างประจำาปีและแผนการก่อสร้างรวม ตาม
แผนงบประมาณท่ีได้รับ ส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดำาเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

๒. ส่ิงก่อสร้างในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบอื่นใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องเป็นไปตานโยบาย 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม

๓. แบบแปลน รายการส่ิงก่อสร้าง (ต้องมีรูปแบบกลมกลืนกับส่ิงแวดล้อมโดยไม่
โดดเด่นหรือทำาให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม) จะต้องได้รับอนุมัติและหรืออนุญาตจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนทำาการก่อสร้าง

๔. การตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างให้ยึดถือตามมาตรฐานสำานักงบประมาณ
๕. กรณีขอความร่วมมืิอสำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ในการสำารวจ

ออกแบบ ประมาณราคา ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองสนับสนุนงบประมาณในการสำารวจออกแบบ 
แต่ละรายการไป 

ด่วนมาก
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๖. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนส่ิงก่อสร้างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขปรับปรุง 
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำานวน ๑ ชุด (เอกสาร ๓ แผ่น) 

๗. กรณี การขออนุมัติ/ขออนุญาต ใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง นอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์ฯ ที่กำาหนดนี้ให้ขออนุมัติ/ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

      (ลงนาม) จตุพร  บุรุษพัฒน์
            (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์)
         อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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หลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักการและเหตุผล       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ตระหนักถึงความ
   สำาคัญของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่ของ 
   อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยคำานึงถึงความ 
   เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี ให้มีรูปแบบกลมกลืนกับส่ิงแวดล้อม 
   โดยไม่โดดเด่นทำาให้เกิดทัศนอุจาด หรือทำาให้เกิดมลภาวะต่อ 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   ระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ ท้ังเป็นการสนองนโยบายการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสิ่งก่อสร้างในพื้นที่
   อนุรักษ์ให้มีรูปแบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
   ๒. เพื่อใช้ในการตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เป็นไป 
   ในแนวทางเดียวกัน และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
   ๓. เพื่อใช้สำาหรับการขออนุญาต ก่อนดำาเนินการก่อสร้างใน 
   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 ตามมาตรฐานการสำารวจวางแนวและออกแบบทางป่าไม้ 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 จำานวนแบบสิ่งก่อสร้าง แสดงผังบริเวณ 
แสดงตำาแหน่งสิ่งก่อสร้าง และระบุพิกัดภูมิศาสตร์ไว้
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๑.๔ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่ติดต่อได้ ชื่อผู้
รับผิดชอบในการออกแบบและคำานวณ เขียนช่ือด้วยตัวบรรจง พร้อมลงลายมือช่ือกำากับแสดง 
หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในผังบริเวณและแบบแปลนทุกแผ่น

๑.๕ รายละเอียดประกอบแบบ กำาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 
วิธีหรือขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียด

๑.๖ รายการคำานวณทางด้านวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง ลงลายมือช่ือกำากับรับรองรายการ
คำานวณทุกหน้า จำานวน ๑ ชุด พร้อมสำาเนาใบอนุุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ซึ่งมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๑.๗ รายการทดสอบความสามารถรับน้ำาหนักปลอดภัยของดินบริเวณก่อสร้างอาคาร
ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องการทราบการรับน้ำาหนักของดิน 
เพื่อความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง

๑.๘ ในกรณีที่เป็นแบบทางด้านสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพเฉพาะอื่น จะต้องมี
รายการคำานวณหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้นๆ แนบ จำานวน ๑ ชุด พร้อมสำาเนา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งมีอายุใช้งานก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และลงลายมือ
ชื่อรับรองทุกหน้า

๑.๙ รายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.๑-ปร.๕) ตามมาตรฐาน สำานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมการแบ่งงวด
งานจ้าง งวดเงิน เวลา โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำาลงรายมือชื่อรับรองทุกหน้า หรือตาม
ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นชอบ

๑.๑๐ แบบแปลน จำานวน ๒ ชุด (ฉบับขออนุญาต ๑ ชุด และพิมพ์เขียวหรือส่ิงพิมพ์
หรือสำาเนาภาพถ่าย ๑ ชุด)

๑.๑๑ ในกรณีการจ้างออกแบบตามข้อ ๒ และผู้ออกแบบอิสระตามข้อ ๓ ให้จัดส่ง
แฟ้มแบบทั้งหมด (ในรูปแฟ้ม AUTO CAD) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรือหน่วยบันทึก
ข้อมูลอื่น พร้อมรายละเอียดจำานวน ๒ ชุด

๒. กรณีจ้างออกแบบ
๒.๑ ต้องมีการกำาหนด TOR โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒.๒ ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์พ้ืนฐานฯ ข้อ ๑.๑-๑.๑๑ โดยผ่านข้ันตอนการจัดซ้ือ

จัดจ้างตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
เรียบร้อยแล้ว ก่อนขออนุมัติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในแบบ

๓. กรณีผู้ออกแบบอิสระ
๓.๑ ต้องมีการกำาหนด TOR โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๒ ต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์พื้นฐานฯ 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) ตามมาตรฐานสำานัก

งบประมาณ สำานักเศษรฐกิจการค้า สำานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
การแบ่งงวดงานจ้าง งวดเงิน เวลา

๔.๕ ส่งแบบแปลนจำานวน ๒ ชุด

๕. กรณีออกแบบ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
๕.๑ ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อง ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙ และ ๑.๑๐ 
๕.๒ ส่งแบบแปลน จำานวน ๑ ชุด เสนอให้อธิบดีลงนามอนุมัติใช้

๖. การตรวจรับรองแบบแปลน
๖.๑ ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลน

สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ

๖.๒ ผู้อำานวยการสำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลน
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกเหนือจากข้อ 
๖.๑

๖.๓ แบบเปลนท่ีมีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า ๓ ล้านบาทข้ึนไป หรือแบบแปลนท่ีคาดว่า
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเสนอผลการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
คราวเดียวกัน เมื่ออนุญาตให้ใช้แบบแปลนแล้วต้องรายงานให้อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ

๖.๔ หลักการตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
กฎหมาย หรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความครบถ้วนของเอกสารที่กำาหนดไว้เท่านั้น 
โดยมี วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งี่มีหน้าที่ในการออกแบบ ต้องรับผิดชอบ
ความมั่นคงแข็งแรง ความบกพร่องชำารุดเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น ตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที ่
เกี่ยวข้อง
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๖.๕ หลักเกณฑ์ที่ใช้สำาหรับการขออนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างก่อนดำาเนินการ
ก่อสร้างในพื้นที่เฉพาะแห่งเท่านั้น โดยแบบแปลนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำาเนินการ

          อนุมัติ (ลงนาม) จตุพร  บุรุษพัฒน์
        (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์)
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่ ๑๑๙๒/๒๕๕๒

เรื่อง มอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
______________________

อนุสนธิคำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ได้มอบอำานาจให้ผู้อำานวย
การสำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่
ได้ดำาเนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้ตรวจรับรองแบบ
แปลนสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบและอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ดำาเนินการ
ออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปด้วยความรวดเร็ว บรรลุผล 
ของทางราชการ และเป็นการกระจายอำานาจสู่ส่วนกลางให้กับท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ให้บริการ 
แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างครบวงจรที่จุดเดียว (one stop service) ตามนโยบายรัฐบาล ลด
ขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณของราชการ ซึ่งสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ สามารถ 
ทราบข้อมูลท่ีแท้จริงในพ้ืนท่ีแต่ละจุดก่อสร้างเป็นอย่างดี ทำาให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว จึงให้แก้ไขคำาสั่งกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่  ๑๖๑๙ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยให้ 
ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ลงนามอนุญาตให้ใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่
ไม่ได้ดำาเนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ของสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ ส่วนผู้อำานวยการสำานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
ลงนามอนุญาตให้ใช้แบบแปลนส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ได้ดำาเนินการออกแบบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในส่วนกลาง ซึ่งได้ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อร้างตามหลักเกณฑ์การ 
ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกน้ันให้เป็นไปตามคำาส่ังเดิม ทุกประการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    

    สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

            (ลงนาม) เกษมสันต์  จิณณวาโส
              (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)
                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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คำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ที่  ๑๒๖๗/๒๕๕๕

เรื่อง มอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
______________________

อนุสนธิคำาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๑๐๓/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  ให้โอนอุทยานแห่งชาติ จำานวน ๓๙ แห่ง มาสังกัด
สำานักอุทยานแห่งชาติ และให้โอนทรัพย์สินและทรัพยากรทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ควบคุม กำากับ ดูแลของสำานักอุทยานแห่งชาติ นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจ 
รับรองแบบแปลนส่ิงก่อสร้าง ท่ีจะดำาเนินการในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติในสังกัดสำานักอุทยาน 
แห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ดังนั้น อาศัย
อำานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมอบอำานาจให้ผู้อำานวย
การสำานักอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ลงนามอนุญาตใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะดำาเนินการ
ก่อสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ โดยดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
ตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 

บรรดาหนังสือสั่งการหรือคำาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำาสั่งนี้  ให้ใช้คำาสั่งนี้แทน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                 (ลงนาม)  ดำารงค์ พิเดช
                 (นายดำารงค์ พิเดช)
                          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

..............................................

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ เห็นชอบมาตรการในการ 
ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนินคดีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยกำาหนด 
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินคดีตามกฎหมายออก
ระเบียบ หรือคำาส่ังเก่ียวกับการดำาเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจ 
หน้าที่ไว้โดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคำาสั่งเกี่ยวกับการดำาเนินคดีแพ่งทั่วไป ดังนั้น เพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเก่ียวกับการดำาเนินคดีอาญาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
จึงกำาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วย
มาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง และบันทึกอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คดีอาญา” หมายความว่า คดีซ่ึงมีผู้กระทำาความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังน้ี 
(๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(๓) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๗) กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ซ่ึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อยู่ใน

ฐานะผู้เสียหาย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้” หมายความว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้้ 
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ การดำาเนินคดีอาญาตามระเบียบนี้ เริ่มตั้งแต่ 
(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า มีการกระทำาความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือ 
(๒) เมื่อมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า มีการกระทำาความผิดอาญาเกิดขึ้น 
ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำาความผิดตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจ
สอบการกระทำาดังกล่าวทันที โดยทำาการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การกระทำาดังกล่าวเป็นความผิดตาม
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำาเนินการจับกุมผู้กระทำาความผิดดังกล่าว 

ข้อ ๗ กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบว่า  มีการกระทำาความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ
การป่าไม้้ ซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการร้องขอต่อศาล ให้ออก
หมายจับและหากมีความจำาเป็นต้องมีการค้นคนหรือส่ิงของในท่ีรโหฐาน  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ดำาเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้น 

ข้อ ๘ การจับกุมผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วแจ้งแก่ผู้กระทำาความผิดว่า 
เขาต้องถูกจับพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของ 
พนักงานสอบสวน (สถานีตำารวจ) แต่ถ้าจำาเป็นก็ให้จับตัวไป ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวาง 
หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำาการจับ 
มีอำานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับ
ผู้นั้น จากนั้นให้รีบนำาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำาการของพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอำานาจ 
ตามกฎหมายโดยเร็ว  แล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) 
และของกลางต่อพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งลงบันทึกประจำาวันไว้  เพื่อดำาเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๙ การจับกุมผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุมทำาบันทึกการจับกุมทุกคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นท่ีไม่อาจทำาบันทึกการ 
จับกุมได้ 

การทำาบันทึกการจับกุมให้ระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิดให้ละเอียด 
ข้อกล่าวหาหรือฐานความผิดให้ครบถ้วน  และระบุพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา 
ความผิดให้ครบถ้วนทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ตลอดจนพยานแวดล้อม 
ต่างๆ ในกรณีที่การกระทำาความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้ ให้ระบุสถานะของพื้นที่ว่า เป็นป่า 
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พร้อมทั้ง 
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ระบุชื่อป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
และระบุท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุ หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ และจังหวัด ให้ชัดเจน  รวมทั้งเขียน 
แผนที่เกิดเหตุและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ 

ข้อ ๑๐ การตรวจยึดของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กำาหนดโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาจากบุคคลอ่ืนว่า มีการกระทำา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการร้อง
เรียนดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับ
แต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานแล้วให้รีบสั่งการให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการกระทำาดังกล่าว

กรณีมีเหตุจำาเป็นไม่อาจรายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบภาย
ในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือหากล่าช้าผู้กระทำาความผิดจะหลบหนีก็ให้พนักงานเจ้า 
หน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
ทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ตรวจสอบแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งระบุเหตุจำาเป็นดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๑๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้จับกุมผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ป่าไม้ หรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระทำาความผิดในความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ระดับทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาเสร็จสิ้นการจับกุม หรือตรวจยึดของกลาง หรือ
ตรวจพบการกระทำาความผิดแล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจรายงานภายใน 
กำาหนดเวลาดังกล่าวได้ และให้ผู้รับรายงานดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลาง 
หรือตรวจพบการกระทำาความผิดดังกล่าวให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่า 
อนุรักษ์ ผู้อำานวยการกอง หรือผู้อำานวยการสำานัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนทราบภายใน 
๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน เพ่ือรายงานอธิบดีทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับ
รายงาน 

ข้อ ๑๓ การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบตามข้อ ๑๓ ให้แนบสำาเนาบันทึก
การจับกุมแผนที่เกิดเหตุ สำาเนาบันทึกประจำาวันการรับแจ้งความกล่าวโทษของพนักงาน
สอบสวนและเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งให้ระบุปัญหาหรืออุปสรรค (หากมี) 
ซึ่งในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคให้เสนอความเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ
การป่าไม้้จากพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่างส่วนราชการแล้วให้ผู้รับ
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มอบของกลางนำาของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษา ณ สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อ 
ป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย หรือนำาของกลางดังกล่าวไปดำาเนินการตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็น หรือไม่มีสถานที่เก็บรักษาของกลางก็ให้ดำาเนินการ
จ้างเฝ้ารักษาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือทาง
ราชการกำาหนดไว้ และลงทะเบียนของกลางไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และกำาหนดเวลาตามข้อ ๑๒ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้ และรู้ตัวผู้กระทำาความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดดัง
กล่าวให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแล้วรีบดำาเนิน
การแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอำานาจตามกฎหมาย ภายใน 
๔๘ ชั่วโมง นับแต่รู้ตัวผู้กระทำาความผิดและให้ดำาเนินการติดต่อประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนเพื่อดำาเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับผู้กระทำาความผิดต่อไป แล้วรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่แจ้งความกล่าวโทษ 
และให้ผู้รับรายงานดังกล่าวรายงานให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ผู้อำานวยการกอง หรือผู้อำานวยการสำานัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนทราบ ภายใน ๗ วัน 
นับแต่ได้รับรายงาน 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
แต่ไม่รู้ตัวผู้กระทำาความผิดดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วน  พร้อมทั้ง 
เขียนแผนที่เกิดเหตุและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ แล้วรีบดำาเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอำานาจตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่พบการ 
กระทำาความผิดดังกล่าว  เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนและจับ
กุมผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีต่อไป โดยให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำาหนด
เวลาในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๖ กรณีเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทำาความผิดอาญา ที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้เสียหายซึ่งมิใช่ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้ดำาเนิน 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด 
ดังกล่าว ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนแผนที่ 
เกิดเหตุและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการ 
หากความผิดอาญาดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ เช่น วางเพลิงเผาทรัพย์ ลักทรัพย์ 
ชงิทรพัย์ ปลน้ทรัพย ์เป็นต้น ให้เจ้าหนา้ทีด่ำาเนนิการแจง้ความกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวน 
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ในเขตท้องที่ที่มีอำานาจตามกฎหมายโดยเร็ว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่พบการกระทำาความผิด
ดังกล่าว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับ
แต่พบการกระทำาความผิดอาญาดังกล่าว และให้ผู้รับรายงานดังกล่าวรายงานให้ผู้อำานวยการ 
สำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้อำานวยการกอง หรือผู้อำานวยการสำานัก ซึ่งเป็น 
ผู้บังคับบัญชาของตนทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ได้รับรายงาน  เพื่อรายงานให้อธิบดี
ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับรายงาน 

เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบอำานาจจากอธิบดีได้สั่งการให้ดำาเนินคดีอาญา
ในความผดิอาญาทีก่รมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เป็นผูเ้สยีหายซึง่เป็นความผดิอนั
ยอมความได้หรือความผิดอันยอมความไม่ได้ แต่ยังมิได้มีการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน ให้เจ้าหน้าท่ีดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำาความผิด
อาญาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
แล้วดำาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายให้ 
ร้องทุกข์ แต่ทั้งนี้จะต้องดำาเนินการร้องทุกข์ตามกฎหมายภายในกำาหนดอายุความ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่
สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในขั้นตอนใด ให้ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดำาเนินการเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุแห่งความล่าช้าต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือ
ข้ึนไปหน่ึงระดับภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดดังกล่าว  กรณีมีเหตุจำาเป็นท่ีไม่อาจขออนุมัติขยาย 
ระยะเวลาภายในระยะเวลาที่กำาหนดได้ ให้ดำาเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาในโอกาสแรก 
ที่พึงกระทำาได้และให้แสดงเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจดำาเนินการภายในระยะเวลาที่กำาหนดดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาด้วย 

การขออนุมัติขยายระยะเวลาดำาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องรายงานเรื่องอายุความ 
ร้องทุกข์ และอายุความฟ้องร้องคดีท่ีเหลือให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยทุกคร้ัง เพ่ือใช้ประกอบ 
การพิจารณา 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีอำานาจขยายระยะเวลาดำาเนินการในแต่ละขั้นตอนได้
คร้ังละไม่เกิน ๗ วัน และขยายได้ไม่เกินสามคร้ังตามอำานาจของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ดังน้ี 

(๑) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่หนึ่ง  ให้เป็นอำานาจของผู้อำานวยการสำานักบริหาร
จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้อำานวยการกอง หรือผู้อำานวยการสำานัก 

(๒) การขอขยายระยะเวลาครั้งที่สองและครั้งที่สาม  ให้เป็นอำานาจของรองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดี 

ในกรณีมีเหตุจำาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจดำาเนินการภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำานาจขยายระยะเวลาดำาเนินการในแต่ละขั้น
ตอนได้ตามที่เห็นสมควร 
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ข้อ ๑๙ ให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ผู้อำานวยการกอง
และผู้อำานวยการสำานัก มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีในสังกัดหน่วยงานตน 
เป็น “ผู้รับผิดชอบคดี” ในทุกคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดของตนได้ดำาเนินการหรือร่วมดำาเนินการจับกุม ตรวจยึด หรือตรวจพบการกระทำา 
ความผิด และคดีอาญาท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้เสียหายโดยให้ผู้รับ
ผิดชอบคดีมีหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ติดต่อประสานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
(๒) ช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง

กับคดีให้กับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
(๓) ติดตามผลคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสถานะทางคดีเป็นเช่นไร 
(๔) รายงานการดำาเนินการของตนและผลคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะทาง

คดีเป็นเช่นไร
(๕) เมื่อศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งไม่ว่าศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 

ให้ดำาเนินการคัดสำาเนาคำาพิพากษาหรือคำาส่ังดังกล่าว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ผู้อำานวยการกอง และผู้อำานวย 

การสำานัก รายงานผลคดีในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกคดีและคดีอาญาที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้เสียหาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  ให ้
อธิบดีทราบทุก ๓ เดือน 

กรณีที่พนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้องคดี หรือคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟ้องใน 
คดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้้ และคดีอาญาท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช เป็นผู้เสียหาย ให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้อำานวยการ 
กอง หรือผู้อำานวยการสำานักท่ีคดีอยู่ในความรับผิดชอบดำาเนินการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
หรือคำาพิพากษาศาล  แล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำาให้พนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้องคดีหรือ
ศาลพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว พร้อมเสนอความเห็นให้อธิบดีเพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๒๐ ให้สำานักป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
รวบรวมรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่รายงานเกี่ยวกับการจับกุม การตรวจยึดของกลางและ 
การตรวจพบการกระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่รายงานต่ออธิบดี  รวมทั้ง 
ตรวจสอบ ควบคุม กำากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้  และสรุปรายงานเสนอ 
อธิบดี สำาหรับการกระทำาความผิดอาญาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น 
ผู้เสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ให้กองนิติการเป็นหน่วยงาน 
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รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมรายงาน รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุม กำากับดูแลให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และสรุปรายงานเสนออธิบดี 

ข้อ ๒๑ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความหรือทำาให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้ถือว่า 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพ่ง (ถ้ามี) อีกด้วย 

ข้อ ๒๒ บรรดาการดำาเนินคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับให้ดำาเนินการ
ต่อไปจนเสร็จสิ้น  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้เท่าที่จะปฏิบัติได้ 

ข้อ ๒๓ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          (ลงนาม)  สมชัย เพียรสถาพร
                 (นายสมชัย เพียรสถาพร)
              อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนินคดีแพ่ง  

คดีปกครอง และคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๖
..............................................

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๖ เห็นชอบมาตรการใน
การควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนินคดี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดย 
กำาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินคดีตามกฎหมาย 
ออกระเบียบหรือคำาสั่งเกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นอำานาจหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคำาสั่งเกี่ยวกับการดำาเนินคดีแพ่ง
ทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการดำาเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดี
ล้มละลายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วย
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำาเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย 
พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง และบันทึกอื่นใดที่กำาหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจำากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

“สำานักงานเลขานุการกรม” หมายความว่า สำานักงานเลขานุการกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ การดำาเนินคดีแพ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้ 
๕.๑ การดำาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผิดสัญญาว่าจ้าง

หรือสัญญาซื้อขาย ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
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๕.๑.๑ เมื่อมีการผิดสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาซื้อขาย  ตามระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุดำาเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการผิดสัญญา จำานวนค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาแล้วรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ออกคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุทราบถึงการ
ผิดสัญญาดังกล่าว

๕.๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับรายงานตามข้อ ๕.๑.๑ รายงานให้อธิบดี
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับรายงานดังกล่าว โดยให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นด้วย 

๕.๑.๓ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการว่าจ้างหรือซ้ือขาย (สำานักบริหาร
จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กอง หรือสำานักฯลฯ) ดำาเนินการมีหนังสือในนามผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้ซื้อ ถึงผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามสัญญา โดยบอกกล่าวทวงถามให้ชำาระค่าปรับและค่าเสียหาย 
ตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว โดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับ 

๕.๑.๔ หากผู้รับจ้างหรือผู้ขายไม่ชำาระค่าปรับและค่าเสียหายภายในกำาหนด
ตามข้อ ๕.๑.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือซื้อขายดำาเนินการสรุป ข้อ
เท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวขอ้งกับการว่าจ้างหรือซื้อขายพร้อมสำาเนาหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามและหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม รวมทั้งแจ้งชื่อ ตำาแหน่ง 
และสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรให้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทนคดี เพื่อติดต่อประสานงานกับ
พนักงานอัยการในการดำาเนินคดีแพ่ง (ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองดัง
กล่าวมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุ) รายงาน 
ให้อธิบดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่ครบกำาหนดให้ชำาระค่าปรับและค่าเสียหายเพื่อฟ้องคด ี
แพ่งต่อไป 

๕.๒ การดำาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำาความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในกรณีก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทำาให้เกิด
ความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไม้ 

๕.๒.๑ เมื่อมีการกระทำาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในกรณี
ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทำาให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นป่า 
สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ท่ีทำาการจับกุมผู้กระทำาความผิดดังกล่าว ดำาเนินการ 
สรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้อำานวยการสำานักบริหาร
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จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้อำานวยการกอง หรือผู้อำานวยการสำานัก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวอยู่ในสังกัดแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันจับกุมผู้กระทำาความผิดหรือนับแต ่
วันแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในกรณียังจับกุมตัวผู ้กระทำาความผิดไม่ได้  
แล้วให้ผู้ได้รับรายงานดังกล่าวจัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันได้รับรายงาน  เพื่อดำาเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ประกอบด้วย 

(๑) สรุปข้อเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำาความผิดทั้งหมด 
(๒) สำาเนาบันทึกการจับกุม  และสำาเนาการแจ้งความกล่าวโทษต่อ

พนักงานสอบสวน 
(๓) ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุและสภาพพื้นที่โดยรอบ 
(๔) แผนท่ีแสดงผลการตรวจสอบรังวัดพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีเสียหาย  โดยคำานวณ

เนื้อที่ที่ถูกก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือทำาให้เกิดความเสียหายให้ชัดเจน และ 
ลงตำาแหน่งในแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พร้อมทั้งแสดงแนว 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้ชัดเจน 
และระบุช่ือ ตำาแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ทำาการรังวัดและคำานวณเน้ือท่ีดังกล่าว 

(๕) กฎกระทรวงกำาหนดป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแผนที่แนบท้ายกฎ
กระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกากำาหนดอุทยานแห่งชาติพร้อมแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
หรือพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา
หรือประกาศรัฐมนตรีกำาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วแต่กรณี และสำาเนาปิดประกาศกฎกระทรวง 
พร้อมทั้งระบุตำาแหน่งพื้นที่เกิดเหตุในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี 

(๖) คำานวณค่าเสียหายท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้
รับทั้งหมด พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์การคำานวณและเอกสารอ้างอิงประกอบการคำานวณ 
พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำาแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้คิดคำานวณค่าเสียหายดังกล่าว 

(๗) สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้กระทำาความผิดทุกคน
(๘) รายงานผลการดำาเนินคดีอาญาว่าอยู่ในช้ันใดและในกรณีมีคำาพิพากษา

แล้วให้แนบสำาเนาคำาพิพากษาด้วย 
(๙) ชื่อตำาแหน่งและสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรให้ทำาหน้าที่เป็น

ผูแ้ทนคด ีเพือ่ตดิต่อประสานงานกบัพนกังานอยัการในการดำาเนนิคดแีพ่ง (ควรเปน็เจา้หน้าที ่
ท่ีทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับคดีมากท่ีสุด  ซ่ึงอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ทำาการจับกุมผู้กระทำาความผิด) 

(๑๐) สำาเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำาระค่าเสียหาย พร้อมหลักฐาน
การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
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๕.๒.๒ ให้ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  ผู้อำานวยการ
กอง หรือผู้อำานวยการสำานัก ซ่ึงได้รับรายงานเก่ียวกับการกระทำาความผิดอาญาดังกล่าวตาม 
ข้อ ๕.๒.๑ มีหนังสือในนามกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถึงผู้กระทำาความผิด 
ทุกคน บอกกล่าวทวงถามให้ผู้กระทำาความผิดชำาระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ๗.๕ ต่อไป ของจำานวนเงนิค่าเสยีหายดงักล่าว ตัง้แต่วนักระทำาความผดิจนกว่าจะชำาระ
เสร็จสิ้น โดยกำาหนดให้ชำาระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามดังกล่าว 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

๕.๓ การดำาเนินคดีแพ่งอื่นๆ  นอกจากคดีแพ่งตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ให้
ดำาเนินการทำานองเดียวกันกับข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ การดำาเนินคดีปกครองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช  

ในกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง ให้สำานักบริหารจัดการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กอง หรือสำานัก ซึ่งเป็นหน่วยงานที ่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว ดำาเนินการสรุปข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่ 
เกี่ยวข้องและแจ้งชื่อ ตำาแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรให้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทน 
คดี เพื่อติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการในการดำาเนินคดีปกครอง (ควรเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากที่สุด) รวมทั้งสำาเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
ให้ชำาระหนี้ (หากมี) แล้วรายงานให้อธิบดีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบว่ามีสิทธิฟ้อง 
คดีต่อศาลปกครอง  เพื่อดำาเนินการฟ้องคดีปกครองต่อไป 

ข้อ ๗ การดำาเนินคดีล้มละลายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า พันธุ์พืช 

ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถฟ้องลูกหนี้เป็นบุคคล 
ล้มละลายได้ ให้กองนิติการดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีหนังสือบอกกล่าวทวง 
ถามถึงลูกหนี้ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันทราบว่าสามารถฟ้องลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายได้ 
โดยในหนังสือบอกกล่าวทวงถามกำาหนดให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือบอกกล่าวทวงถามดังกล่าว และให้ทวงถามไม่น้อยกว่าสองครั้ง ซึ่งให้มีระยะห่างกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และหากลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ให้ดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบ 
การดำาเนินคดีและส่งให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีล้มละลายภายใน ๓ เดือน นับแต่วันครบ 
กำาหนดเวลาให้ลูกหนี้ชำาระหนี้เป็นครั้งสุดท้าย 

ข้อ ๘ ให้กองนิติการดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะใช้ในการฟ้องคดีแพ่ง
และคดีปกครองให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน นับแต่วันได้รับเรื่องให้ฟ้องคดี แล้วสรุปเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการฟ้องคดีภายในกำาหนดอายุความตามกฎหมายต่อไป 



213213

ข้อ ๙ ในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำาเนินการฟ้องคดีแพ่ง คดีปกครอง และ
คดีล้มละลาย ให้ดำาเนินการดังนี้ 

๙.๑ คดีท่ีฟ้องต่อศาลในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร  ให้กองนิติการเสนอช่ือข้าราชการ
ต้ังแต่ระดับ ๕ ข้ึนไป ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และหรือนิติกร กองนิติการ เป็น “ผู้แทนคดี”

๙.๒ คดีที่ฟ้องต่อศาลในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำานวย
การสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้แทน ที่เป็นข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปเป็น “ผู้แทนคดี ” 

ผู้แทนคดีตามข้อ ๙.๑ และ ๙.๒ ในคดีหนึ่งๆ จะมีหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้และ
ให้ระบุหน้าที่ของผู้แทนคดีให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แทนคดีทราบหน้าที่ของตนด้วย 

ข้อ ๑๐ ผู้แทนคดี มีหน้าที่ดังนี้ 
๑๐.๑ ติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีอย่างสม่ำาเสมอ จน

กว่าคดีถึงที่สุด 
๑๐.๒ ช้ีแจงข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับคดี

ให้กับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
๑๐.๓ ติดตามผลการดำาเนินการฟ้องคดี 
๑๐.๔ รายงานความคืบหน้าในการดำาเนินคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๓ เดือน

และในกรณีที่ศาลได้มีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งในคดีแล้วให้คัดสำาเนาคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง
แนบในรายงานด้วย 

ข้อ ๑๑ ให้กองนิติการและสำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  รายงานความ
คืบหน้าของการดำาเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนให้อธิบดีทราบทุก ๓ เดือน 

ข้อ ๑๒ ในคดีแพ่ง เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
ชนะคดี (เป็นเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษา) ให้ดำาเนินการบังคับคดี ดังนี้ 

๑๒.๑ กรณีคดีในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร  การดำาเนินการบังคับคดีให้กองนิติการ
ดำาเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำาหนดไว้ แล้วให้ผู้แทนคดีนำา 
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาขายทอดตลาด นำาเงินมา 
ชำาระหนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษา ทั้งนี้ 
ให้รายงานผลการบังคับคดีให้อธิบดีทราบทุก ๓ เดือน 

๑๒.๒ กรณีคดีในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  การดำาเนินการ
บังคับคดีให้สำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำาเนินการสืบหา
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกรม 
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อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำาหนดไว้ แล้วให้ผู้แทนคดีนำาเจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาขายทอดตลาด นำาเงินมาชำาระหนี้ให้กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำาพิพากษา  ทั้งนี้ ให้รายงาน 
ผลการบังคับคดีให้อธิบดีทราบทุก ๓ เดือน 

ข้อ ๑๓ ในคดีปกครองและคดีล้มละลาย เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว หากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชนะคดี ให้ดำาเนินการบังคับคดีหรือขอรับชำาระหนี้ตามกฎหมายทำานอง 
เดียวกันกับข้อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เป็นโจทก์หรือผู้ฟ้องคดี  หากศาลพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช แพ้คดีหรือชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง  ให้กองนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนิน 
การอุทธรณ์-ฎีกา ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำาหนดไว้ ภายในกำาหนดอายุ
ความตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๑๕ การดำาเนินการแก้ต่างคดีแพ่งและคดีปกครอง ให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลา ดังนี้ 

๑๕.๑  การดำาเนินการแก้ต่างคดีแพ่ง  ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ถูกฟ้องคดีเป็นจำาเลย 

๑๕.๑.๑  เมื่อสำานักงานเลขานุการกรมได้รับหมายเรียกและสำาเนาคำาฟ้อง
คดีแพ่งให้สำานักงานเลขานุการกรมลงทะเบียนรับ แล้วรีบจัดส่งหมายเรียกและสำาเนาคำาฟ้อง 
ดังกล่าวให้กองนิติการภายในวันเดียวกันกับที่ได้รับหมายเรียกและสำาเนาคำาฟ้อง 

๑๕.๑.๒  ให้กองนิติการมีหนังสือแจ้งให้สำานักบริหารจัดการในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์์
กอง หรือสำานัก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกฟ้อง  ดำาเนินการสรุปข้อเท็จจริง โดย 
ลำาดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งสรุปข้อเท็จจริง พร้อม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้กองนิติการภายใน ๕ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง
จากกองนิติการ  

๑๕.๑.๓  ให้กองนิติการดำาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับคดี
ให้ครบถ้วนโดยเร็ว แล้วสรุปรายงานเสนออธิบดีเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำาเนินการ
แก้ต่างคดีให้ทันภายในกำาหนดเวลาตามกฎหมายต่อไป 

๑๕.๒  การดำาเนินการแก้ต่างคดีปกครองที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 

๑๕.๒.๑  เม่ือสำานักงานเลขานุการกรมได้รับคำาส่ังเรียกให้ทำาคำาให้การในคดี
ปกครอง ให้สำานักงานเลขานุการกรมลงทะเบียนรับ แล้วรีบจัดส่งคำาสั่งเรียกให้ทำาคำาให้การ 
ให้กองนิติการภายในวันเดียวกันกับที่ได้รับคำาสั่งเรียกให้ทำาคำาให้การ
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๑๕.๒.๒  ให้กองนิติการดำาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องของอำานาจ
ฟ้องของ ผู้ฟ้องคดี และลักษณะของคำาฟ้องว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีปกครองหรือไม่  หาก
เห็นว่าไม่เป็น คดีปกครองให้กองนิติการดำาเนินการโต้แย้งคัดค้าน โดยจัดทำาข้อโต้แย้งเรื่อง 
อำานาจฟ้องไปในคำาให้การ แล้วจัดส่งคำาสั่งเรียกให้ทำาคำาให้การ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ถูกฟ้อง (สำานักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กอง หรือสำานัก 
ฯลฯ) ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่กองนิติการได้รับคำาสั่งเรียกให้ทำาคำาให้การจากสำานักงาน
เลขานุการกรม 

๑๕.๒.๓  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งได้รับคำาสั่งเรียก
ให้ทำาคำาให้การจากกองนิติการ ดำาเนินการจัดทำาคำาให้การ โดยคำาให้การควรประกอบด้วย 
สาระสำาคัญ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีข้อเท็จจริงครบถ้วน ให้ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง ความเป็น
มาให้ละเอียดชัดเจนครบถ้วน 

(๒) ข้อกล่าวอ้างตามคำาฟ้องเป็นจริงหรือไม่ อย่างไร 
(๓) เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้กระทำาการอย่าง

น้ัน หรือมีคำาส่ังน้ันๆ (เหตุผลตลอดจนมีกฎหมายหรือระเบียบให้อำานาจกระทำาการ น้ันๆ ได้) 
(๔) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการกระทำานั้นๆ 

- ผู้ฟ้องคดีมีหลายคนต้องสำาเนาเอกสารเท่าจำานวนผู้ฟ้องคดี
- ผู้ถูกฟ้องคดีมีหลายคน  การทำาคำาให้การจะทำาเป็นคำาให้การ

ฉบับเดียวกันก็ได้ หรือทำาคำาให้การคนละฉบับก็ได้ 
(๕) ตอบคำาถามในคำาสั่งของศาลปกครองทุกข้อ โดยยกเหตุผลหรือ

อำานาจที่กฎหมายหรือระเบียบให้อำานาจกระทำาการนั้นๆ 
ในระหว่างจัดทำาคำาให้การ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือ 

ประเด็นที่จะโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี หรือปัญหาอื่นใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำาคำาให้การติดต่อประสานงานกับนิติกรกลุ่มงานคดี กองนิติการโดยตรง เพื่อมิให้เกิด 
ความเสียหายและความล่าช้า ในการจัดทำาคำาให้การ 

๑๕.๒.๔ เม่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาคำาให้การ ได้จัดทำาคำาให้การ
เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามข้อ ๑๕.๒.๓ แล้ว ให้ดำาเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีเห็นว่ามีประเด็นไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่มีประเด็นท่ีต้องตีความ
หรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย ให้เสนออธิบดีลงนามโดยตรง แล้วรีบจัดส่งโดยให้เจ้าหน้าที่นำาไป 
ส่งที่ศาลปกครองเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ทันภายในกำาหนดเวลาตาม 
คำาสั่งเรียกให้ทำาคำาให้การ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำาคัญ และจัดส่งสำาเนาคำาให ้
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การให้กองนิติการทราบเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำาให้การ หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม
จะได้ทำาคำาให้การเพิ่มเติมจัดส่งให้ศาลปกครองในภายหลังต่อไป 

(๒) กรณีเห็นว่าประเด็นการจัดทำาคำาให้การน่าจะมีส่วนเก่ียวกับการวินิจฉัย
หรือต้องตีความข้อกฎหมายใดหรือประสงค์จะให้กองนิติการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 
คำาให้การก่อน ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนออธิบดี ผ่านผู้อำานวยการกองนิติการ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบคำาให้การก่อนก็ได้ แต่จะต้องจัดส่งคำาให้การที่ได้จัดทำาเสร็จเรียบร้อย แล้ว 
ส่งให้กองนิติการล่วงหน้าอย่างน้อย ๘ วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำาให้การ  ซึ่งกองนิติการ 
พิจารณาแล้วจะเสนออธิบดีลงนามในคำาให้การต่อไป หรือหากเห็นว่าคำาให้การมี ข้อบกพร่อง 
จะแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบดำาเนินการแก้ไขคำาให้การให้ทันกำาหนดเวลายื่นคำาให้การ แล้ว 
ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนออธิบดีลงนามและจัดส่งให้ศาลปกครองต่อไป 

๑๕.๓ ในการดำาเนินการแก้ต่างคดีแพ่งและคดีปกครองให้ดำาเนินการแต่งตั้งผู้
แทนคดี หน้าท่ีผู้แทนคดีและการรายงานความคืบหน้าของการดำาเนินคดีให้ดำาเนินการในทำานอง 
เดียวกันกับ ข้อ ๙, ๑๐ และ ๑๑ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ในกรณีการดำาเนินคดีเรื่องใดที่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นมาเกี่ยวข้อง
ด้วย ให้กองนิติการจัดนิติกรเป็นผู้ประสานงานเพื่อการนี้และติดตามคดีจนถึงที่สุด 

ข้อ ๑๗ ให้กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่
สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในขั้นตอนใดให้ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดำาเนินการเป็นหนังสือ พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งความล่าช้าต่ออธิบดี ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนดดังกล่าว

การขออนุมัติขยายระยะเวลาดำาเนินการตามวรรคหน่ึง ต้องรายงานเร่ืองอายุความฟ้อง 
คดี หรือระยะเวลายื่นคำาให้การที่เหลือหรือระยะเวลาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้แล้วแต่ 
กรณี  ให้อธิบดีทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  โดยให้คำานึงถึงอายุความฟ้อง 
ร้องเป็นสำาคัญ และให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีอายุความสั้น
ไม่เกิน ๑ ปี 

ให้อธิบดีมีอำานาจขยายระยะเวลาดำาเนินการในแต่ละขั้นตอนได้ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๑๘ ให้กองนิติการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการรวบรวมรายงาน รวมท้ัง

ตรวจสอบ ควบคุม กำากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ และสรุปรายงาน
เสนออธิบดี 

ข้อ ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความหรือทำาให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้ถือว่า 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพ่ง (ถ้ามี) อีกด้วย 
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ข้อ ๒๐ บรรดาการดำาเนินคดีและแก้ต่างคดีในคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย
ท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับให้ดำาเนินการต่อไปจนเสร็จส้ิน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
นี้เท่าที่จะปฏิบัติได้ 

ข้อ ๒๑ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รักษาการตามระเบียบน้ี 

   ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

             (ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
            (นายสมชัย เพียรสถาพร)
          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ. ๒๔๙๐
..............................................

ฯลฯ
มาตรา ๕๑  พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืนของ

(ก) ราชการทหารและตำารวจที่มีหรือใช้ในราชการ
(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน
(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน

อันสำาคัญของรัฐ
(ง) ราชการทหารและตำารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้

ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและตำารวจหรือของหน่วยราชการ แล้วแต่
กรณี

(๒) อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนประจำาเรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยาน ตาม
ปกติ ซึ่งได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว

(๓) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจำาเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ  
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาด และการ 
กำาหนดจำานวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม หรือเปลี่ยน 
ลักษณะ และการอย่างอื่นที่จำาเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่อง 
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ดังกล่าวมี และใช้หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกำาหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำานาจแต่งต้ังนายทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนและออกกฎกระทรวงในเร่ืองต่อไปน้ี คือ

(๑) จำากัดชนิดและจำานวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการ
ทหารและตำารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง

๑  มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
๒  มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒
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(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต
(๓) กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๔) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรคสอง 

และตามมาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน
______________________

ส่วนที่ ๑
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล

 มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทำา ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำาเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่อง
กระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

 มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำาหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้ 

มาตรา ๘ ทวิ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง  หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำาเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนท่ีได้จัดให้มีข้ึน 
เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร และ ตำารวจ

ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

๓  มาตรา ๘ เพิ่มความโดยคำาสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 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 
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำาคัญของรัฐ

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำาเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น 

ฯลฯ
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ทำา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำาเข้ามี 

หรือจำาหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำาหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่

ฯลฯ 

หมวด ๒
วัตถุระเบิด

______________________

ฯลฯ

มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใด ทำา ซ้ือ มี ใช้ ส่ัง นำาเข้า ค้า หรือจำาหน่ายด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  นายทะเบียนจะออกใบ
อนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

______________________

 มาตรา ๕๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗  มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให ้
เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๖๔ ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๐)

๕  มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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คำาสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

โดยที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ และให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้มากที่สุด 
และโดยที่เพ่งเล็งเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง 
ในระยะนี้จะมีส่วนช่วยรักษาความสงบสุขและลดจำานวนความรุนแรงในการก่ออาชญากรรม
ลงได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขบทบัญญัติในเร่ืองการออกใบอนุญาตสำาหรับการพกพาอาวุธ 
ปืนการเพิ่มอัตราโทษการกระทำาความผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีตลอดจนการให้หน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ท่ีมีความจำาเป็นสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการ
ตำารวจหรือทหาร 

 ฯลฯ

[รก.๒๕๑๙/๑๓๔/๖๑พ./๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙]

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คำาสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน 
อันใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและเป็นการลดภาระหน้าท่ีของราชการตำารวจหรือทหาร และได้
เปล่ียนแปลงอัตราโทษตามกฎหมายเดิมให้สูงเพ่ิมข้ึน การแก้ไขเพ่ิมเติมในคร้ังน้ันมีรายละเอียด 
ต่างๆ ที่ไม่รัดกุมเพียงพอ ทำาให้ไม่สามารถออกกฎกระทรวง กำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชนิด ขนาด จำานวนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม ฯลฯ  และการ 
อื่นอันจำาเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน เพื่อที่จะให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภท สามารถมีและใช้ได้ ซึ่งอาจ 
ทำาให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มีมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม  
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กฎกระทรวง
การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิง่เทยีมอาวธุปืน ของหน่วยราชการและรฐัวสิาหกจิ และการมอบให้ประชาชน
มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

______________________

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) 
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง 
กระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๒๒  อนัเป็น 
กฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำากดัสทิธ ิและเสรภีาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๔  มาตรา ๔๑  และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
 (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
 (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
 ข้อ ๒ ให้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามข้อ ๔ ของหน่วยราชการ 
ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
 (๑)  กรมประชาสัมพันธ์
 (๒)  สำานักข่าวกรองแห่งชาติ
 (๓)  กรมศุลกากร
 (๔)  กรมสรรพสามิต
 (๕)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 (๖)  กรมชลประทาน
 (๗)  กรมประมง
 (๘)  กรมปศุสัตว์
 (๙)  กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 (๑๐) กรมการขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวี
 (๑๑) กรมทางหลวง
 (๑๒) กรมทางหลวงชนบท
 (๑๓) สำานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 (๑๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 (๑๕) กรมป่าไม้
 (๑๖) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 (๑๗) สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
 (๑๘) กรมการปกครอง
 (๑๙) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (๒๐) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 (๒๑) กรมราชทัณฑ์
 (๒๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 (๒๓) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 (๒๔) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 (๒๕) สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 (๒๖) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 (๒๗) กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 (๒๘) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 (๒๙) สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 (๓๐) สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 (๓๑) สำานักงานศาลยุติธรรม
 ข้อ ๓ ให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕  ของรัฐวิสาหกิจดังต่อไปนี้ไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
 (๑)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 (๒)  การประปานครหลวง
 (๓)  การประปาส่วนภูมิภาค
 (๔)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 (๕)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 (๖)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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 (๗)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
 (๘)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
 (๙)  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
 (๑๐) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
 (๑๑) บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
 (๑๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 (๑๓) สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง
 (๑๔) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ข้อ ๔ ภายใต้บงัคบัข้อ ๖ ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ มแีละใช้อาวธุปืน เครือ่งกระสนุ 
ปืน และวัตถุระเบิดได้ตามชนิดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 (๑)  อาวุธปืนเล็กสั้น
 (๒)  อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ
 (๓)  อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ
 (๔)  อาวุธปืนเล็กยาว
 (๕)  อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ
 (๖)  อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ
 (๗)  อาวุธปืนกลมือ
 (๘)  อาวุธปืนกลเบา
 (๙)  เครื่องยิงลูกระเบิด
 (๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง
 (๑๑) ลูกระเบิด
 (๑๒) วัตถุระเบิด
 (๑๓) เครื่องกระสุนปืนสำาหรับใช้กับอาวุธปืนซึ่งระบุไว้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
 (๑๔) อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนทีน่ายทะเบยีนอาจออกใบอนญุาตให้บคุคลมีแีละ
ใช้ได้ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  
 อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องไม่ 
เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตำารวจที่ขึ้น
บัญชีประจำาการไว้
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 ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปืนตาม (๑๓) ต้อง 
ไม่เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเครื่องกระสุนปืน 
ของทางราชการทหารหรือตำารวจที่มีและใช้ในราชการ
 ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ ให้รัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ มีและใช้อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนได้ตามชนิดและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้
 (๑)  อาวุธปืนเล็กสั้น 
 (๒)  อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ
 (๓)  อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ
 (๔)  อาวุธปืนเล็กยาว
 (๕)  อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ
 (๖)  อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ
 (๗)  อาวุธปืนกลมือ 
 (๘)  อาวุธปืนกลเบา 
 (๙)  เครื่องยิงลูกระเบิด 
 (๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง 
 (๑๑) ลูกระเบิด
 (๑๒) วัตถุระเบิด 
 (๑๓) เครื่องกระสุนปืนสำาหรับใช้กับอาวุธปืนซึ่งระบุไว้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
 (๑๔) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมี 
และใช้ได้ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
 อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องไม่ 
เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตำารวจที่ขึ้น
บัญชีประจำาการไว้
 ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปืนตาม (๑๓) ต้อง 
ไม่เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเครื่องกระสุนปืน 
ของทางราชการทหารหรือตำารวจที่มีและใช้ในราชการ
 ข้อ ๖ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ประกอบด้วย ปลดักระทรวงกลาโหมเปน็ประธาน
กรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผูแ้ทนกองบญัชาการกองทพัไทย 
ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
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ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนกองอำานวยการ 
รักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรว่มกนัแต่งตัง้อกีไม่เกนิห้าคน เป็น 
กรรมการ  
 ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอำานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
 (๑) กำาหนดชนิด ขนาด และจำานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตาม
ข้อ ๔ และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕ ที่จะให้แต่ละหน่วยราชการตามข้อ ๒ 
และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓  มีและใช้ได้
 (๒) กำาหนดหรือให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่และภารกิจในการใช้อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓
 (๓) ออกระเบียบเพื่อให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติ
หรือให้ความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดของ
หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓
 (๔) ตรวจสอบการม ีและใช้อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน และวตัถรุะเบดิตลอดจนการ
ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงนี้ของหน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนกุรรมการซึง่คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ขึน้ปฏบิตัหิน้าที ่
แทนหรือช่วยเหลือได้
 ข้อ ๗ ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงนี้ต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (ก) คุณสมบัติ
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไมต่ำากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
  (๓) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำาหรือพนักงานราชการของหน่วยราชการ  
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำาของรัฐวิสาหกิจนั้น
  (๔) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นๆ
จากทางราชการทหารหรือตำารวจมาแล้ว
  (๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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 (ข) ลักษณะต้องห้าม
  (๑) เป็นบคุคลทีม่ร่ีางกายพกิาร ทพุพลภาพ วกิลจรติ จติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  
หรือติดยาเสพติดให้โทษ
  (๒) เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์ 
เป็นภัยต่อสังคม
 ความใน (๓) ของ (ก) ไม่ใช้บงัคบัแก่ประชาชนซึง่ได้รบัมอบหมายให้ มแีละใช้อาวธุปืน 
เครือ่งกระสนุปืน หรอืวตัถรุะเบดิจากทางราชการเพือ่ช่วยเหลอืราชการของทหาร หรอืตำารวจ 
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นชอบ
 ข้อ ๘ ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้
 (๑) ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อ 
ทำาเครื่องหมายและทำาบัญชีก่อนนำาไปใช้
 (๒) จัดทำาบัญชีประจำาการสำาหรับการขึ้นบัญชี การเบิกจ่าย และการจำาหน่ายบัญชี
เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจำานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบ 
ทีก่ำาหนดท้ายกฎกระทรวงนี ้พร้อมทัง้ส่งสำาเนาบญัช ีให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
ตามข้อ ๖ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันขึ้นบัญชีประจำาการหรือจำาหน่ายออกจากบัญชีประจำา
การ  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งด้วย
 (๓) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่มั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย  รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย
 (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๖
 ข้อ ๙ ข้าราชการ ลกูจ้างประจำา หรอืพนกังานราชการทีใ่ช้อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน
หรือวัตถุระเบิดของหน่วยราชการตามข้อ ๒  หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจำาที่ใช้อาวุธปืน  
หรอืเครือ่งกระสนุปืนของรฐัวสิาหกจิตามข้อ ๓ ทีจ่ะพาอาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน หรอืวตัถรุะเบดิ 
ออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉินต้องมี 
หนงัสอือนญุาตทีห่วัหน้าหน่วยราชการหรอืหวัหน้ารฐัวสิาหกจิ หรอืผูซ้ึง่หวัหน้าหน่วยราชการ 
หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายออกให้ติดตัวไปด้วย  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให ้
เป็นไปตามแบบที่กำาหนดท้ายกฎกระทรวงนี้
 การพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจตาม
วรรคหนึ่ง  ให้กระทำาได้เฉพาะกรณีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการตามข้อ ๖  
กำาหนดหรือเห็นชอบ  เว้นแต่กรณีเพื่อการฝึกอบรมหรือเพื่อการซ่อมบำารุง
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 การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดสำาหรับประชาชนในระหว่างการ 
ช่วยเหลือราชการตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำาหนดในข้อ ๖ (๓)
 ข้อ ๑๐ หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ต้องให้ความสะดวกแก่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการดงักล่าวมอบหมายในการตรวจสอบเกีย่วกบั 
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗  ตอนที่ ๑๘ ก  วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓)
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช 

ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

พ.ศ. ๒๕๕๖

____________________

 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเกีย่วกบัการใชอ้าวธุปนื เครือ่งกระสนุปนื และวตัถรุะเบดิ เปน็

ไปตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ

ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  

วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ขอ้ ๘ (๔) กรมอุทยานแหง่ชาต ิ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎกระทรวง การมี 

และใชอ้าวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหนว่ย

ราชการและรฐัวสิาหกจิ และการมอบใหป้ระชาชนมแีละใชเ้พือ่ชว่ยเหลอืราชการ 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 

  “อาวธุปนื”หมายความวา่ อาวธุปนืทีไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการตามกฎกระทรวง 

การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ทำาเครื่องหมาย

และบัญชีแล้ว

  “เครือ่งกระสนุปนื” หมายความวา่ เครือ่งกระสนุปนืทีไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการ 

ตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและ 
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ใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยได้ทำาเครื่องหมายและบัญชีแล้ว

 “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

ทำาเครื่องหมายและบัญชีแล้ว

 “การใชอ้าวธุปนื เครือ่งกระสนุปนื และวตัถรุะเบดิ” หมายความรวมถงึ การเบกิจา่ย 

การเรียกส่งคืน การเก็บ การบำารุงรักษา และการพา

 “ผู้อนุมัติ” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย   

 “หน่วยบัญชีคุม” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมทะเบียนบัญชี

ประจำาการอาวุธปืน

 “หน่วยคลัง” หมายความว่า สำานัก กอง กลุ่ม สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสำานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ซึ่งมีหน้าที่ดูแล การเก็บ การบำารุงรักษา การเบิกจ่าย การฝากเก็บอาวุธ และจัด

ทำาบัญชีการเบิกจ่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

 “หน่วยผู้ใช้” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสำานักงานประจำาและการบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงต่อสำานัก หรือกอง หรือกลุ่ม หรือสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือสำานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์สาขา ที่ได้รับมอบหมาย 

 “ผู้เบิก” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยผู้ใช้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 “ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ

ลูกจ้างประจำาหรือพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ 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 ได้เฉพาะกรณีที่จำาเป็นต้องนำาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ผู้อนุมัติ 

พิจารณาจ่ายให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ตามความจำาเป็น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกลับมาถึง

หน่วยงานที่ตนไปปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งแล้วต้องส่งคืนเก็บทันที โดยห้ามจ่ายประจำาตัว

เป็นประจำา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 ข้อ ๖ การเบิกจ่ายให้หน่วยบัญชีคุมดำาเนินการจัดทำาบัญชีจ่ายอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่ให้ยืม และสั่งจ่ายให้หน่วยคลังเพื่อดำาเนินการตามบัญชีที่ได้

รับอนุมัติ 

 ข้อ ๗ การเรียกส่งคืนให้หน่วยบัญชีคุมดำาเนินการเรียกส่งคืน อาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน และวัตถุระเบิด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติ เป็นผู้พิจารณา

หมวด ๒

การเก็บและการบำารุงรักษา

  ข้อ  ๘ การเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตามที่ 

กำาหนดในกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียม

อาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือ

ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่ผู้รักษาการตามระเบียบนี้กำาหนด 

 ข้อ  ๙  การบำารุงรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตาม

วิธีปฏิบัติและข้อแนะนำาในการบำารุงรักษาตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กำาหนด

     ข้อ  ๑๐ หากพบว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่อยู่ในความ

ควบคุมรับผิดชอบชำารุด เสื่อมสภาพ ให้หน่วยผู้ใช้หรือหน่วยคลังทำาบัญชีแสดงชนิด จำานวน  

เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งดำาเนินการจำาหน่าย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ แล้วรายงานให้ กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการทราบ

ภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัทีจ่ำาหนา่ยออกจากบญัชปีระจำาการ อาวธุปนื เครือ่งกระสนุปนื และ 
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วัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้  

เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

หมวด ๓

การรายงานสถานภาพ

 ข้อ  ๑๑  ให้หน่วยผู้ใช้รายงานสถานภาพบัญชีประจำาการ อาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปนื วตัถรุะเบดิ ใหห้นว่ยบญัชคีมุและหนว่ยคลงั ทราบ และสรปุรายงานดงักลา่ว ถงึผูอ้นมุตั ิ

โดยจัดให้มีการรายงานทุก ๖ เดือน

 การรายงานสถานภาพบัญชีประจำาการ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้

หน่วยบัญชีคุมรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ เพื่อรายงาน

กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันขึ้นบัญชีประจำาการหรือ

จำาหนา่ยออกจากบญัชปีระจำาการ ทัง้นี ้การปฏบิตัดิงักลา่วใหร้วมถงึการเปลีย่นแปลงรายการ

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 สัตว์ปา และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด

พ.ศ. ๒๕๔๖
______________________

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีระเบียบการมีและการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิดท่ีเก่ียวกับผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต นายทะเบียน การเพิกถอน การอนุญาต 
การส่งคืน และการชดใช้ค่าเสียหาย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงวาง 
ระเบียบไว้ดังนี้
 ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ ระเบยีบกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื วา่ดว้ย 
การมีและการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๖
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ระเบียบข้อบังคับหรือคำาส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
 “เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด” หมายความว่า เครื่องมือ ชุด 
หรืออุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายหรือชีวิตบุคคล จากการประทุษร้ายโดยอาวุธ เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องกำาหนด ชนิด ยุทธภัณฑ์ ที่ต้องขอ
อนุญาต
 “กรม” หมายความว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
 “ผู้อนุญาต” หมายถึง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 “ผู้รับอนุญาต” หมายถึง ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เสื้อเกราะป้องกัน
กระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
 “นายทะเบยีน” หมายความวา่ ขา้ราชการ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ทำาหน้าที่นายทะเบียน 
เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
 ข้อ ๕ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกระเบียบ คำาสั่ง 
ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑ 
บททั่วไป

 ขอ้ ๖ เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดให้นำาไปใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเท่านั้น
 การนำาไปใช้ตามวรรคหนึ่งต้องกระทำาโดยมิดชิด
 ข้อ ๗ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสถานที่สำาหรับเก็บรักษา
เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

หมวด ๒
ผู้อนุญาต

 ข้อ ๘ ผู้อนุญาตมีอำานาจในการอนุญาตให้มีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิดได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) กรณีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้อนุญาตให้อนุญาต 
ได้ตามความจำาเป็น
 (๒) กรณีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดี 
มอบหมาย ใหอ้นญุาตไดเ้ฉพาะขา้ราชการในกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื คนละ 
๑ ชุด
 ข้อ ๙ เม่ือผู้อนุญาตเห็นสมควรตามคำาขอของข้าราชการ ตามข้อ ๑๒ ให้อนุญาตเป็น
หนังสือแก่ข้าราชการผู้ยื่นขอนั้น โดยอนุญาตได้ไม่เกินคราวละ ๑ ปี พร้อมทั้งออกเอกสาร 
ให้มีและใช้ตามที่นายทะเบียนเสนอเอกสารอนุญาตให้มีและใช้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
แบบที่อธิบดีกำาหนด
 ข้อ ๑๐ เม่ือผู้อนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียน ตาม 
ข้อ ๑๘ (๖) ผู้อนุญาตอาจเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ ๙ ก็ได้
 ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตาม 
ขอ้ ๑๘ (๑๐) ผูอ้นญุาตอาจสัง่ใหม้กีารทำาลายเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุหรอืปอ้งกนัสะเกด็ระเบดิ 
ได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๓
ผู้รับอนุญาต

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการท่ีจะขออนุญาตมีและใช้เส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (๑) เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
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 (๒) ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 

๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตั ิ

สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย

 ข้อ ๑๓ ขา้ราชการผูใ้ดทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ ๑๒ และมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชเ้สือ้เกราะ

ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดให้ยื่นคำาขอพร้อมหลักฐาน ตามคำาสั่งนายทะเบียน 

ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้รับรองเหตุผล ความจำาเป็นในการขอมี และขอใช้นั้นก่อน และให้

เสนอคำาขอนั้นต่อผู้อนุญาตต่อไป

 คำาขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำาหนด

 ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตนั้น  

นำาหนังสืออนุญาตไปยื่นขอรับเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดจาก 

นายทะเบียน โดยทำาหลักฐานการขอรับมอบไว้แก่นายทะเบียน

 หลักฐานการขอรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำาหนด

 ข้อ ๑๕ ผูร้บัอนญุาตมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุหรอื 

ป้องกันสะเก็ดระเบิด ดังนี้

 (๑) ดูแลรักษาให้ดีที่สุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน

 (๒) รายงานสภาพให้นายทะเบียนทราบ ทุก ๑ เดือน

 (๓) รายงานการใช้ส่งนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้

 (๔) รายงานเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีท่ีเกิดการชำารุด สูญหาย 

บุบสลายหรือถูกทำาลาย

 (๕) นำาส่งคืนนายทะเบียนทันทีที่เสร็จภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต

 (๖) ชดใช้ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากการใช้ตามปกติ

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร

การรายงานตามขอ้ (๒) (๓) (๔) และการสง่คนืตามขอ้ (๕) เปน็ไปตามแบบทีอ่ธบิดกีำาหนด

 ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำาการทดสอบ ซ่ึงเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกัน

สะเก็ดระเบิดโดยไม่มีเหตุอันควร และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช
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 ข้อ ๑๗ ในกรณีเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดถูกยึด โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้ผู้รับอนุญาตรีบรายงานต่อผู้อนุญาตโดยเร็ว

หมวด ๔

นายทะเบียน

 ข้อ  ๑๘ ให้มีนายทะเบียนเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ซึ่ง

อธิบดีแต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไปหนึ่งคน โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

 (๑) จัดระบบการควบคุมและการเก็บรักษา

 (๒) ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 (๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจำานวน และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตทุกสิ้น

เดือน หรือตามที่ผู้อนุญาตจะมีคำาสั่ง

 (๔) ทำาเอกสารอนุญาตให้มีและให้เสนออธิบดีตามข้อ ๙

 (๕) รายงานต่อผู้อนุญาตทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต

 (๖) รายงานความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาตเพื่อเพิกถอนการอนุญาต เมื่อปรากฏว่า 

ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖

 (๗) รวบรวมรายงานตามข้อ ๑๕ (๒) (๓) (๔) และรายงานความเห็นต่อผู้อนุญาต

 (๘) รับการส่งคืนตามข้อ ๑๕ (๕) หรือรายงานต่อผู้อนุญาตตามข้อ ๒๑ วรรคสอง

 (๙) ติดตามการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๕ (๖) และรายงานพร้อมความเห็นเสนอ

ต่อผู้อนุญาต

 (๑๐) เสนอให้มีการทำาลายเส้ือเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดท่ีเส่ือม

สภาพ หรือหมดอายุต่อผู้อนุญาต

 (๑๑) จัดทำารายละเอียดช้ีแจงเหตุผลการทำาลาย แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีกรมการอุตสาหกรรม

ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อร่วมตรวจสอบและร่วม

กันทำาลายทุกครั้ง

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควรและมอบหมาย

 (๑๓) ออกข้อบังคับหรือคำาสั่ง เพื่อปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ในระเบียบนี้ 

การรายงาน ตามข้อ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำาหนด
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หมวด ๕

การเพิกถอนการอนุญาต

 ข้อ ๑๙  ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) เสียชีวิต หรือพ้นจากสภาพเป็นข้าราชการ

 (๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒

 (๓) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำาสั่งที่นายทะเบียนออกตามข้อ ๑๘ (๑๒) 

 (๔) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ

ป้องกันสะเก็ดระเบิด

 (๕) เมื่อผู้อนุญาตเห็นควรมีคำาสั่งตามข้อ ๑๐

หมวด ๖

การส่งคืนและการชดใช้ค่าเสียหาย

 ข้อ ๒๐  ในกรณีส่งคืนเสื้อเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ให้ถือ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 (๑) กรณีส่งคืนตามข้อ ๑๕ (๕) ให้ส่งคืนทันที เว้นแต่มีเหตุผลและมีความจำาเป็น

อย่างยิ่ง ก็ให้ส่งคืนภายใน ๕ วัน นับแต่วันเสร็จภารกิจหรือมีคำาสั่งเพิกถอน

 (๒) กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต ให้ส่งคืนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้รับอนุญาต 

เสียชีวิต

 ข้อ ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ ๒๐ (๒) ให้บุคคลดังต่อไปน้ี มีหน้าท่ีนำาส่งคืนซ่ึงเส้ือเกราะ

ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดแทนผู้รับอนุญาตนั้น ต่อนายทะเบียน

 (๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต

 (๒) สามีหรือภรรยาของผู้รับอนุญาต

 (๓) ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต

 (๔) ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต

 (๕) ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต

 (๖) ผู้ที่ครอบครอง

 หากปรากฏว่าเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด ตามวรรคหนึ่ง

สูญหายไม่สามารถนำาส่งคืนได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาตแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

โดยทันที เพื่อนายทะเบียนรายงานผู้อนุญาตต่อไป
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 การแจ้งและรายงานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำาหนด

 ข้อ ๒๒ ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๑๕ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

การคลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงนาม) สมชัย  เพียรสถาพร

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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คำาสั่งกรมปาไม้
ที่ ๕๒๖ / ๒๕๔๕

เรื่อง  มอบอำานาจการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนติดตัว
______________________

เพื่อให้การอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัว
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความคล่องตัว อาศัยอำานาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ 
ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ข้อ  ๑๕  อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกคำาสั่งไว ้
ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำานาจในการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพาอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืนติดตัวไปเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

๑�๑ รองอธิบดี
๑.๒ ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก ผู้อำานวยการกองทุกกอง และผู้อำานวยการ

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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คำาสั่งกรมปาไม้
ที่  ๕๒๗ / ๒๕๔๕

เร่ือง  มอบอำานาจการอนุมัติให้หน่วยงานใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
______________________

เพื่อให้การอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ฝึกซ้อมยิงปืนและเครื่องกระสุนปืนเกิดความ 
คล่องตัวอาศัยอำานาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ข้อ ๑๐  อธิบดีกรมป่าไม้จึงออกคำาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งต่อไปนี้  เป็นผู้มีอำานาจในการอนุมัติให้หน่วยงานในความ 
รับผิดชอบใช้อาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนฝึกซ้อมยิง
  ๑�๑ รองอธิบดี
  ๑.๒ ผู้อำานวยการสำานักทุกสำานัก

๒. การอนุมัติตามความในข้อ ๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่า
ด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๕

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕

               (ลงนาม) ปลอดประสพ  สุรัสวดี
                                     (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)
                                             อธิบดีกรมป่าไม้






