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เปนปที่ 16 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
          โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
          มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
          (1) ที่ดิน หมายความวา  พ้ืนที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ 
เกาะ  และที่ชายทะเลดวย 
          (2) อุทยานแหงชาติ หมายความวา  ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (3) ไม หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน เปนกอ เปนเถาตลอดจนสวนตาง ๆ ของไม 
          (4) สัตว หมายความถึงสัตวทุกชนิด ตลอดจนสวนตาง ๆ ของสัตวสิ่งที่เกิดจากสัตว และสิ่งที่สัตวทําขึ้น 
          (5) พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (6) อธิบดี หมายความวา  อธิบดีกรมปาไม 
          (7) รัฐมนตรี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามราชบัญญัตินี้ 
 
          มาตรา  5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



 
หมวด 1 

การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาต ิ
------ 

 
          มาตรา 6  เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพ
ธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศ
พระราชกฤษฎีกาและใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้
เรียกวา อุทยานแหงชาติ 
          ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 
 
          มาตรา 7  การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราช
กฤษฎีกาดวย 
 
          มาตรา 8  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตอุทยานแหงชาติไวตาม
สมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ 

------ 
 
          มาตรา 9  ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรเปน
ประธาน อธิบดีกรมปาไม ผูแทนกรมมหาดไทยผูแทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง 
 
          มาตรา 10  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได 
 
          มาตรา 11  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออก 
          (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 



          (4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
          (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท 
          เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
          กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระเทาที่ผูที่ตนแทน 
 
          มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
          การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก 
          กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
          มาตรา 13  การประชุมทุกคราว ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม 
 
          มาตรา 14  คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได 
 
          มาตรา 15  คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้ 
          (1) การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติ 
          (2) การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ 
          (3) เร่ืองที่รัฐมนตรีปรึกษา 
 

หมวด 3 
การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ 

------ 
 
          มาตรา 16  ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด 
          (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา 
          (2) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่งไม ยางไม น้ํามันยาง 
น้ํามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
          (3) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว 
          (4) ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หินกรวด หรือทราย 
          (5) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน หรือเหือดแหง 



          (6) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก 
          (7) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่งกลวยไม น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม 
เปลือกไม หรือมูลคางคาว 
          (8) เก็บ หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม 
          (9) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ 
         (10) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
         (11) นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป 
         (12) นําสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
         (13) เขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
         (14) ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตาง ๆ 
         (15) นําเครื่องมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใด ๆ เขาไปเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตนั้นกําหนดไว 
         (16) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง 
         (17) สงเสียงอ้ือฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญแกคนหรือสัตว 
         (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งตาง ๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น 
         (19) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง 
 
          มาตรา 17  หามมิใหบุคคลใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีตาม
พระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน 
 
          มาตรา 18  บุคคลซึ่งเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
 
          มาตรา 19  บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อ
ประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
 
          มาตรา 20  การจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
          มาตรา 21  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 
หรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ 



 
          มาตรา 22  ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยาน
แหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไป
ใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไม
รูตัวผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการ
ดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไป
ในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น 
 

หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด 

------ 
 
          มาตรา 23  ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงิน เนื่องในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความ
สะดวกตาง ๆ ในอุทยานแหงชาติหรือใหบุคคลใดเสียคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการหรือพักอาศัยอยูในอุทยานแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ 
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
          เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแหงชาติเงินคาปรับที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
ตามมาตรา 28 และเงินรายไดอื่น ๆ  ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ และเก็บรักษาไวใชจายในการบํารุงรักษา
อุทยานแหงชาติ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
 

หมวด 5 
บทกําหนดโทษ 

------ 
 
          มาตรา 24  ผูใดฝาฝนมาตรา 16(1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 25  ผูใดฝาฝนมาตรา 16(6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 26  ผูใดฝาฝนมาตรา 16(2) (3) (4) หรือ (7) ถาปรากฏวาสัตวหรือทรัพยสินที่เก็บหาหรือนําออกมีราคาเพียง
เล็กนอย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
          มาตรา 27  ผูใดฝาฝนมาตรา 16(8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย



บาท 
 
          มาตรา 28  บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
          มาตรา 29  บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใด ๆ  ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 
16(1) ฐานแผวถางหรือเผาปา หรือตามมาตรา 16(2) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไม หรือตามมาตรา 
16(3) ฐานทําใหเปนอันตรายตอสัตว หรือตามมาตรา 16 (4) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวดหรอื
ทราย ใหริบเสียทั้งสิ้นโดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม 
 

บทเฉพาะกาล 
------ 

 

          มาตรา 30(1) ใบอนุญาต อาชญาบัตร  และประทานบัตร ตามกฎหมายวาดวยแร หรือสัมปทานตามกฎหมายวาดวย
ปโตรเลียม ซึ่งไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 6 ใชบังคับ ใหคงใช
ตอไป เพียงเทากําหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ แตทั้งนี้ผูรับใบอนุญาต อาชญา
บัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 16 (13) กอน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
    
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุ
ไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลาย  หรือเปลี่ยนแปลงไป 
เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป 
 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พ.ศ.2532 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504 ไดกําหนดใหสัมปทาน อาชญาบัตรประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตใหเขาทําประโยชนตาม
กฎหมายตาง ๆ ซึ่งออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนที่จะมีการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่ที่อนุญาตดังกลาว 
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปตราบเทาอายุของสัมปทานอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น ๆ แตเนื่องจากไดมีการ
ตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2532 และไดมีบทบัญญัติกําหนดใหสิทธิ



การทํากิจการที่ไดรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปาไมตองสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเปนเขตอุทยานแหงชาติ 
สมควรแกไขมาตรา 30 ดังกลาว ใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484  และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกําหนดนี้   


