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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504"
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
[รก.2504/80/1071/3 ตุลาคม 2504]
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราช บัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "ที่ดิน" หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ
และที่ชายทะเลดวย
(2) "อุทยานแหงชาติ" หมายความวา ที่ดินที่ไดกําหนดใหเปนอุทยาน แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) "ไม" หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน เปนกอ เปน เถาตลอดจนสวนตาง ๆ ของไม
(4) "สัตว" หมายความถึงสัตวทุกชนิด ตลอดจนสวนตาง ๆ ของสัตว สิ่งที่เกิดจากสัตว และสิ่งที่สัตวทําขึ้น
(5) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(6) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
(7) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราช บัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และ
ออกกฎ กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได
:: หมวด 1 การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ
มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่ มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่อ สงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน ก็ให มีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา
และใหมีแผนที่แสดง แนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา อุทยาน
แหงชาติ"
ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิได อยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของ
บุคคลใดซึ่ง มิใชทบวงการเมือง
มาตรา 7 การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแหงชาติไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่
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มิใชเปน การเพิกถอนอุทยานแหงชาติทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยน แปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา 8 ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือ เครื่องหมายอื่นแสดงเขตอุทยานแหงชาติไวตามสมควร เพื่อให
ประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ
:: หมวด 2 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
มาตรา 9 ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการอุทยาน แหงชาติ" ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรเปนประธาน
อธิบดีกรม ปาไม ผูแทนกรมมหาดไทยผูแทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไมเกิน สิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม มาตรา 10 กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดี ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น แทนได
กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอนอยูในตําแหนงตามวาระ เทาที่ผูที่ตนแทน
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 การประชุมทุกคราว ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวา กึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 14 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา 15 คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่อง ตอไปนี้
(1) การกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ และการขยายหรือการ เพิกถอนอุทยานแหงชาติ
(2) การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
(3) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา
:: หมวด 3 การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือ เผาปา
(2) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่งไม ยางไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แรหรือ
ทรัพยากร ธรรมชาติอื่น
มาตรา 17 หามมิใหบคุ คลใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมาย อื่น ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้
เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน
มาตรา 18 บุคคลซึ่งเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตาม คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดี กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา 19 บทบัญญัตใิ น มาตรา 16 และ มาตรา 17 มิใหใชบังคับ แกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนใน
การคุมครอง และดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร
หรือการพักอาศัย หรือ เพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ทั้งนี้ตอง เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
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มาตรา 20 การจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 21 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํา ความผิดตาม มาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ หรืองด
เวน การกระทําใด ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
มาตรา 22 ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่ง ปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแหงชาติผิดไป
จากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอน สิ่งนั้น ๆ ออกไปใหพนอุทยาน
แหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู สภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไม รูตัวผูกระทํา
ความผิด หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแก อุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวแลวอยางใด
อยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมี หนาที่ชดใชคา ใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงาน
เจาหนาที่กระทําการ เสียเองนั้น
:: หมวด 4 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 23 ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงิน เนื่องใน การที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกตาง ๆ
ในอุทยาน แหงชาติหรือใหบุคคลใดเสียคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการ ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการหรือพัก
อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ คาธรรมเนียมหรือ
คาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแหงชาติ เงินคาปรับที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบตาม มาตรา
28 และเงินราย ไดอื่น ๆใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ และเก็บรักษาไวใชจาย ในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
:: หมวด 5 บทกําหนดโทษ
มาตรา 24 ผูใดฝาฝน มาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 ผูใดฝาฝน มาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือ มาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 26 ผูใดฝาฝน มาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถาปรากฏวา สัตวหรือทรัพยสินที่เก็บหาหรือนําออกมีราคาเพียง
เล็กนอย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย ตองระวางโทษปรับไมเกิน หารอยบาท
มาตรา 27 ผูใดฝาฝน มาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอยบาท
มาตรา 28 บรรดาความผิดตาม มาตรา 25 มาตรา 26 และ มาตรา 27 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได
มาตรา 29 บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดตาม มาตรา 16 (1)
ฐานแผวถาง หรือเผาปาหรือตาม มาตรา 16 (2) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือทําให เสื่อมสภาพซึ่งไม หรือตาม มาตรา 16
(3) ฐานทําใหเปนอันตราย ตอสัตว หรือตาม มาตรา 16 (4)ฐานทําใหเปนอันตราย หรือเสื่อมสภาพ แกดิน หิน กรวดหรือ
ทราย ใหริบเสียทั้งสิ้นโดยไมตองคํานึงวาเปนของ ผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
:: บทเฉพาะกาล
มาตรา 30 ใบอนุญาต อาชญาบัตร และประทานบัตร ตามกฎหมาย แกบุคคลใดไวแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตาม
ความใน วาดวยแร หรือสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซึ่งไดออกให มาตรา 6 ใชบังคับ ใหคงใชตอไป เพียงเทา
กําหนดอายุของใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือสัมปทานนั้น ๆ แตทั้งนี้ผูรับใบอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร
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หรือสัมปทานดังกลาวตองไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่ตาม มาตรา 16 (13) กอน
[ มาตรา 30 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2532]
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ส. ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อ คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไม
และของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิให ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
อํานวยประโยชนทั้งทางตรงและ ทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พ.ศ.2532
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 ไดกําหนด ใหสัมปทาน อาชญาบัตรประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการ อนุญาตใหเขาทําประโยชนตาม
กฎหมายตาง ๆ ซึ่งออกใหแกบุคคลใด ไวแลวกอนที่จะมีการกําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่ที่อนุญาต ดังกลาว ยังคง
มีผลใชบังคับตอไปตราบเทาอายุของสัมปทานอาชญา บัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น ๆ แตเนื่องจากไดมีการตรา
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2532 และไดมีบทบัญญัติกําหนดใหสิทธิการทํา
กิจการที่ไดรับ สัมปทานตามกฎหมายวาดวยปาไมตองสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทาน เปนเขตอุทยานแหงชาติ สมควรแกไข
มาตรา 30 ดังกลาว ใหสอดคลอง กับการแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และโดยที่เปน กรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย สาธารณะ และเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระ ราชกําหนด
นี้
[รก.2532/8/22พ./14 มกราคม 2532]
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