พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
_____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔
เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข อ บั ง คั บ อื่ น ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง
คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย
(๒) “อุทยานแหงชาติ” หมายความวา ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติน้ี
(๓) “ไม” หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน เปนกอ เปนเถา ตลอดจนสวน
ตางๆ ของไม
(๔) “สัตว” หมายความถึงสัตวทุกชนิด ตลอดจนสวนตางๆ ของสัตว สิ่งที่เกิดจากสัตว
และสิ่งที่สัตวทําขึ้น

๒

(๕) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ
มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่
นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมย
ของประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนว
เขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา “อุทยาน
แหงชาติ”
ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง
มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมี
แผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดง
เขตอุทยานแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ

๓

หมวด ๒
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
มาตรา ๙ ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการอุ ท ยานแห ง ชาติ ”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรเปนประธาน อธิบดีกรมปาไม ผูแทนกรมมหาดไทย ผูแทน
กรมที่ดิน และกรรมการอื่นไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นแทนได
กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระเทาที่ผูที่ตนแทน
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ การประชุมทุกคราว ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

๔

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้
(๑) การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แหงชาติ
(๒) การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
(๓) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา
หมวด ๓
การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา
(๒) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่ง
ไม ยางไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอยางอื่น
(๓) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
(๔) ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือ
ทราย
(๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
(๖) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก
(๗) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่ง
กลวยไม น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
(๘) เก็บ หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือ ผลไม
(๙) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

๕

(๑๐) นํ า อากาศยานขึ้ น ลงในที่ ที่ มิ ไ ด จั ด ไว เ พื่ อ การนั้ น เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่
(๑๑) นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป
(๑๒) นํ า สั ต ว เ ลี้ ย งหรื อ สั ต ว พ าหนะเข า ไป เว น แต จ ะได ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี
กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๑๓) เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
(๑๔) ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ
(๑๕) นําเครื่ อ งมื อสํ า หรั บ ล า สัตว ห รื อจับ สั ตว หรื อ อาวุ ธ ใดๆ เข า ไป เว น แต จ ะไดรั บ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตนั้น
กําหนดไว
(๑๖) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
(๑๗) สงเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญ
แกคนหรือสัตว
(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งตางๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น
(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง
มาตรา ๑๗ หามมิใหบุคคลใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก พ นั ก งาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือ
การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย
หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

๖

มาตรา ๒๐ การจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามมาตรา
๑๖ ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ หรืองดเวนการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหม
หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้นๆ
กลั บคื นสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทํ าความผิดไมป ฏิบั ติตาม หรื อถ าไมรูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะ
กระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิด
มี หนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๒๓ ถ า เห็ น เป น การสมควรให ป ระชาชนชํ า ระเงิ น เนื่ อ งในการที่ พ นั ก งาน
เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารหรื อ ให ค วามสะดวกต า งๆในอุ ท ยานแห ง ชาติ หรื อ ให บุ ค คลใดเสี ย
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยูใน
อุ ท ยานแห ง ชาติ อธิบ ดี มีอํ า นาจกํ า หนดอั ต ราและวางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ค า บริก าร
คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
เงิ น ที่ เ ก็บ ไดต ามวรรคกอน เงิน ที่ มีผูบ ริ จ าคเพื่ อบํ ารุง อุ ท ยานแห ง ชาติ เงิ น ค า ปรั บ ที่
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบตามมาตรา ๒๘ และเงินรายไดอื่นๆ ใหไดรับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไวใชจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

๗

หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) มาตรา ๑๗ หรือมาตรา
๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ถาปรากฎวาสัตวหรือ
ทรัพยสินที่เก็บหาหรือนําออกมีราคาเพียงเล็กนอย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ (๘) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘)
หรือ (๑๙) ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๒๘ บรรดาความผิ ด ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได
มาตรา ๒๙ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) ฐานแผว ถางหรือเผาปา หรือตามมาตรา ๑๖ (๒) ฐานทํา
ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไม หรือตามมาตรา ๑๖(๓) ฐานทําใหเปนอันตรายตอ
สัตว หรือตามมาตรา ๑๖(๔) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือ
ทราย ใหริบเสียทั้งสิ้น โดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตาม
คําพิพากษาของศาลหรือไม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมายวาดวยแร หรือ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซึ่งไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎี ก าซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๖ ใช บั ง คั บ ให ค งใช ต อ ไปเพี ย งเท า กํ า หนดอายุ ข อง
ใบอนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้นๆ แตทั้งนี้ผูรับใบอนุญาตอาชญาบัตร
ประทานบัตรหรือสัมปทานดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖

๘

(๑๓) กอน
(มาตรา ๓๐ แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพ.ร.ก. แกไขเพิ่มพ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๓๒)
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ;เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบัญญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อคุม ครองรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ให
คงอยู ใ นสภาพธรรมชาติเ ดิม มิให ถู ก ทํ า ลายหรื อ เปลี่ย นแปลงไป เพื่ ออํ า นวยประโยชนทั้ ง
ทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๔)
หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดกําหนดใหสัมปทานอาชญาบัตร ประทานบัตร
และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตใหเขาทําประโยชนตามกฎหมายตางๆ ซึ่งออกใหแกบุคคล
ใดไวแลวกอนที่จะมีการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่ที่อนุญาตดังกลาว ยังคงมีผลใช
บังคับตอไปตราบเทาอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต
เนื่องจากไดมีการตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๓๒ และไดมีบทบัญญัติกําหนด ใหสิทธิการทํากิจการที่ไดรับสัมปทานตามกฎหมาย
วาดวยปาไมตองสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเปนเขตอุทยานแหงชาติสมควรแกไขมาตรา ๓๐
ดังกลาว ใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และโดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ตอนที่ ๘ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒)

