พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
....................
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2504
เป็นปีที่ 16 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็น
การสมควรมีกฎหมายว่าด้วย อุทยานแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้ง กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "ที่ดิน" หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วยหนอง คลอง บึง บาง
ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย (คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคําว่า ที่ดิน เพิ่มเติม
ดังนี้ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมายความรวมถึงทะเลและ
พื้นที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลใต้อธิปไตยของประเทศไทย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีเจตนารมณ์เพื่อ
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่อยู่บนพื้นดินและทะเล รวมถึงพื้นที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลใต้อธิปไตยของ
ประเทศไทย ให้คงอยู่ในสภาพเดิมของธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของ
ประชาชนทั้งพื้นดินและในทะเล)
(2) "อุทยานแห่งชาติ" หมายความว่าที่ดินที่ได้กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) "ไม้" หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม้
(4) "สัตว์" หมายความรวมถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์และสิ่งที่
สัตว์ทําขึ้น
(5) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(6) "อธิบดี" หมายความว่าอธิบดีกรมป่าไม้
(7) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
การกําหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ใน
สภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอํานาจกระทําได้
โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มี แผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กําหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา

ด้วย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกว่า "อุทยานแห่งชาติ" ที่ดินที่จะกําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่
มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง
มาตรา 7 การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไป แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
มาตรา 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายแสดงเขตอุทยานแหงชาติไว้ตาม
สมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
หมวด 2
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
มาตรา 9 ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ" ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่
เกิน 11 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามมาตรา 10 กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้ง
ตามความในวรรคก่อน อยู่ในตําแหน่งตามวาระเท่าที่ผู้ที่ตนแทน
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
คณะกรรมการเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้าง
มากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพื่ม
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 การประชุมทุกคราว ต้องมีกรรมการประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
มาตรา 14 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา 15 คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้
(1) การกําหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ
(2) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
(3) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

หมวด 3
การคุ้มครองและดูและรักษาอุทยานแห่งชาติ
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
(2) เก็บหา นําออกไป ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทําให้เสื่อมสภาพซึ่งยางไม้
น้ํามันยาง น้ํามันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(3) นําสัตว์ออกไป หรือทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์
(4) ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย
(5) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําให้น้ําในลําน้ํา ลําห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง
(6) ปิดหรือทําให้กีดขวางแก่ทางน้ําหรือทางบก
(7) เก็บหา นําออกไป ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทําให้เสื่อมสภาพซึ่งกล้วยไม้ น้ําผึ้ง
ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว
(8) เก็บหรือทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้
(9) นํายานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
(11) นําหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
(12) นําสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรี
(13) เข้าไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ
(15) นําเครื่องมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกําหนดไว้
(16) ยิงปืน ทําให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง
(17) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรําคาญแก่คนหรือ
สัตว์
(18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
(19) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําให้เกิดเพลิง
มาตรา 17 ห้ามมิให้บุคคลใดกระทําให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์
มาตรา 18 บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา 19 บทบัญญัติในมาตรา 16 และมาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไป
เพื่อประโยชน์ใน การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

มาตรา 20 การจับกุมปราบปรามผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 21 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขต
อุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
มาตรา 22 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดใน
อุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําความผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่ง
นั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทําให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีถ้าผู้กระทําความผิดไม่
ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทําความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ จะกระทําดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทํา
ความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทําการเสียเองนั้น
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 23 ถ้าเห็นเป็นการสมควรให้ประชาชนชําระเงินเนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการให้ความ
สะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ หรือให้บุคคลใดเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน สําหรับการที่ได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่ ในอุทยานแห่งชาติอธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการ
เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี เงินที่เก็บได้ตามวรรคก่อน
เงินที่มีผู้บริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแห่งชาติเงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบตามมาตรา 28 และเงิน
รายได้อื่นๆ ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีอากรใดๆ และเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 24 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 26 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถ้าปรากฎว่าสัตว์หรือทรัพย์สินที่เก็บหาหรือนําออก
มีราคาเพียงเล็กน้อย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 27 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 28 บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
เปรียบเทียบได้
มาตรา 29 บรรดาอาวุธเครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทําความผิดตาม
มาตรา 16 (1) ฐานแผ้วถางหรือเผาป่า หรือมาตรา 16 (2) ฐานทําให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้
หรือตามมาตรา 16 (3) ฐานทําให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือตามมาตรา 16 (4) ฐานทําให้เป็นอันตรายหรือ
เสือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคํานึงว่าเป็นของผู้กระทําความผิดและมีผู้ถูก
ลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม่

บทเฉพาะกาล
มาตรา 30 สัมปทานและใบอนุญาตทําไม้หรือเก็บหาของป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ใบอนุญาตให้อยู่
อาศัยหรือทําประโยชน์ ในที่ป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า อาชญาบัตร
ประทานบัตรและใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การทําเหมืองแร่และสัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง
ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป เพียงเท่า
กําหนดอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เช่น
พันธุ์ไม้ และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออํานวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน

