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พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
....................
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2504
เปนปที่ 16 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาใหประกาศ
วา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย อุทยานแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504"
ไป

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยง กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "ที่ดิน" หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวยหนอง
คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลดวย
(2) "อุทยานแหงชาติ" หมายความวาที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้

(3) "ไม" หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน เปนกอ เปนเถา ตลอดจนสวน
ตางๆ ของไม
(4) "สัตว" หมายความรวมถึงสัตวทุกชนิด ตลอดจนสวนตางๆ ของสัตว สิ่งที่เกิดจากสัตว
และสิ่งที่สัตวทําขึ้น
นี้

(5) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
(6) "อธิบดี" หมายความวาอธิบดีกรมปาไม
(7) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให
มีอํานาจแตงตั้ง พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด 1
การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ
มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติ เปนที่นาสนใจ
ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของ
ประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําได โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมี แผนที่แสดงแนวเขตแหง
บริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา "อุทยานแหงชาติ"
ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใชทบวงการเมือง
มาตรา 7 การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขต
ที่เปลี่ยนแปลงไป แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย

มาตรา 8 ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายแสดงเขตอุทยานแหง
ชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ

หมวด 2
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
มาตรา 9 ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ" ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน อธิบดีกรมปาไม ผูแทนกระทรวงมหาดไทยผูแทน
กรมที่ดิน และกรรมการอื่นไมเกิน 11 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา 10 กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นแทนได กรรมการผู
ไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระเทาที่ผูที่ตนแทน
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหคณะกรรมการเลือก กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม

ใหถือเอาเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 การประชุมทุกคราว ตองมีกรรมการประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 14 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา 15 คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้
แหงชาติ

(1) การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
(2) การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
(3) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

หมวด 3
การคุมครองและดูและรักษาอุทยานแหงชาติ
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา
(2) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งยาง
ไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(3) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
(4) ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย

(5) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
(6) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก
(7) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่ง
กลวยไม น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
(8) เก็บหรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม
(9) นํายานพาหนะเขาออก หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้นเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(10) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่
(11) นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป
(12) นําสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
เจาหนาที่

(13) เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
(14) ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ

(15) นําเครื่องมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใดๆ เขาไปเวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตนั้นกําหนดไว
(16) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
(17) สงเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญแก
คนหรือสัตว
(18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งตางๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น

(19) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง
มาตรา 17 หามมิใหบุคคลใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน
มาตรา 18 บุคคลซึ่งเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา 19 บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนใน การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัย
ทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความ
ปลอดภัยหรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติของ
รัฐมนตรี
มาตรา 20 การจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 21 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 16 ออกจาก
เขตอุทยานแหงชาติ หรืองดเวนการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
มาตรา 22 ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหม หรือมีสิ่งอื่น
ใดในอุทยานแหงชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิด
ทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้นๆ กลับคืนสูสภาพเดิม
แลวแตกรณีถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกัน
หรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่ จะกระทําดังกลาวแลวอยางใด
อยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไป
ในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 23 ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงินเนื่องในการที่พนักงานเจาหนาที่
ใหบริการใหความสะดวกตางๆ ในอุทยานแหงชาติ หรือใหบุคคลใดเสียคาธรรมเนียมหรือ
คาตอบแทน สําหรับการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู ในอุทยานแหงชาติอธิบดี
มีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทน
ดังกลาวได ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุง
อุทยานแหงชาติเงินคาปรับที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบตามมาตรา 28 และเงินรายไดอื่นๆ ให
ไดรับยกเวน ไมตองเสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไวใชจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 24 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 26 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถาปรากฏวาสัตวหรือทรัพยสินที่เก็บหาหรือ
นําออกมีราคาเพียงเล็กนอย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท
มาตรา 27 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา 28 บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
เปรียบเทียบได
มาตรา 29 บรรดาอาวุธเครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 16 (1) ฐานแผวถางหรือเผาปา หรือมาตรา 16 (2) ฐานทําใหเปนอันตรายหรือทํา
ใหเสื่อมสภาพซึ่งไม หรือตามมาตรา 16 (3) ฐานทําใหเปนอันตรายตอสัตว หรือตามมาตรา 16 (4)
ฐานทําใหเปนอันตรายหรือเสือ่ มสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย ใหริบเสียทั้งสิ้น โดยไมตอง
คํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม

