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ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ เปนการสมควรกํ าหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป า และพั นธุพืช เกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษา
อุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรื อวิจัยทางวิช าการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทั ศนาจร
หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ไวเปนทางปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั นธุ พื ช ว าด วย
การปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับคําสั่งจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ใหปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาอุทยานแหงชาติ มีอํานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อประโยชน
ในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน โดยมิตอง
ขอรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังตอไปนี้
(๑) ดัก จับ ยิง หรือฆาสัตวที่ดุราย และนาจะเปนอันตรายแกรางกาย หรือชีวิตของบุคคลใดได
ตามความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น
(๒) นํายานพาหนะเขาออกในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินพึงปฏิบัติ
(๓) จัดทําสถานที่ขึ้นลงอากาศยาน รวมทั้งนําอากาศยานขึ้นลงในที่ซึ่งมิไดจัดไว เพื่อการนั้น
เมื่อมีความจําเปน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๔) ปดประกาศโฆษณาขอความ เพื่อใหผูมาทัศนาจรหรือพักอาศัยเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตลอดจนปดประกาศโฆษณาขอความที่เปนการใหความรู
เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติดวย
(๕) นําเครื่องมือที่มิใชของทางราชการสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใด ๆ ที่มิใช
ของทางราชการเข าไปในเขตอุ ทยานแห งชาติเพื่ องานของทางราชการ หรือเพื่ อช วยเหลื องานของ
ทางราชการ
(๖) แผวถาง หรือเผาปาตามความจําเปน หรือเพาะปลูกพันธุไมที่เปนอาหารของสัตวปา
(๗) ขุดดิน หิน หรือปดกั้น หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา ตามความจําเปน
(๘) เก็บหาเศษไม ปลายไม หรือไมยืนตนตายตามธรรมชาติมาใชเพื่อการซอมแซม ปรับปรุง
สิ่งปลูกสราง พัฒนาจัดตกแตงที่พักผอนหยอนใจ
(๙) ตัด หรือบั่นทอนไมที่อยูในสภาพกีดขวางและเปนอันตรายแกอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
หรื อเป น อั น ตรายแก นั กทั ศ นาจร หรื อการพั กอาศั ยของนั กทั ศ นาจร หรื อตั ดต น ไม ต น หนึ่ งต น ใด
เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ตามแบบกอสรางและผังบริเวณที่ไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือเพื่องานตามขอ ๔ (๑๐)
(๑๐) ทําทางศึกษาธรรมชาติหรือทางลําลอง โดยคํานึงถึงทัศนียภาพของสิ่งแวดลอมใหสวยงาม
(๑๑) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อฟนฟู บํารุง ดูแล รักษา และ
เพาะพันธุสัตวปา สัตวน้ํา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติใหดีขึ้น ตามนโยบาย
ของทางราชการ
ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแหงชาติได โดยขอรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนการเฉพาะรายกอนปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) แปรรูปไมที่โคนลมโดยภัยธรรมชาติ หรือไมที่โคนลมลงตามธรรมชาติ หรือไมยืนตน
ตายตามธรรมชาติ หรื อไม ที่ ตัด หรื อบั่น ทอนตามข อ ๔ (๙) เพื่ อเก็ บรั กษาไวใ ช สร างที่ พั กอาศั ย
หรือสิ่งปลูกสรางอยางหนึ่งอยางใดตามคําสั่งเปนหนังสือของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช โดยอยูในความควบคุม กํากับดูแลของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
(๒) ปลูกบํารุงปาในบริเวณที่ถูกบุกรุกทําลายในเขตอุทยานแหงชาติใหฟนคืนดีตามธรรมชาติ
(๓) ทําถนนที่มีความกวางของผิวจราจรตามแบบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เห็นชอบ
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(๔) เก็บหา นําออกไป หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกสัตว ไม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
เปนครั้งคราว ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการเขาไปศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ปาไม
(๕) ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใด ๆ เพื่อใหมีสิ่งกอสรางตามแบบที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เห็นชอบ
ขอ ๖ ในกรณีที่อุทยานแหงชาติแหงหนึ่งแหงใด ประสงคจะใชไมที่ตัด หรือบั่นทอนหรือ
แปรรูป เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอุทยานแหงชาติ ใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทําการสํารวจประเภท
ชนิด ขนาดของไมนั้น และจัดทําบัญชีพรอมรายละเอียดแผนการใชไม เสนอผูอํานวยการสํานักบริหาร
พื้ น ที่ อนุ รั กษ ท องที่ หรื อผู อํ านวยการสํ านั กอุ ท ยานแห งชาติ แล วแต กรณี เพื่ อ พิ จารณาเสนอให
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อนุมัติเปนราย ๆ ไป
ขอ ๗ เมื่อมีการกันบริเวณที่ดินสวนหนึ่งสวนใดภายในแนวเขตอุทยานแหงชาติแหงหนึ่ง
แหงใด เพื่อใชในราชการของสวนราชการหรือใชประโยชนอื่นในบริเวณที่ดินนั้น ใหสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษทองที่ หรือสํานักอุทยานแหงชาติ สั่งใหพนักงานเจาหนาที่ประจําอุทยานแหงชาตินั้น
จัดทําเครื่องหมายหรือหลักเขตแสดงบริเวณที่ดินที่กันออกตามพื้นที่ที่กําหนดโดยรีบดวน
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ หรือลูกจางในสังกัดของสวนราชการผูใชประโยชน มีอํานาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแหงชาติ
เฉพาะกรณีและเฉพาะแหง
ในกรณี ที่ไม มีก ารแตง ตั้งข าราชการหรือ ลูก จางในสังกั ดของส วนราชการผูใ ชป ระโยชน
เปนพนักงานเจาหนาที่ ใหบริเวณที่ดินที่กันออกตามขอ ๗ อยูภายใตความดูแลรับผิดชอบของพนักงาน
เจาหนาที่ประจําอุทยานแหงชาตินั้นจนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ขอ ๙ ใหอธิ บดีก รมอุ ท ยานแหง ชาติ สั ตวป า และพั น ธุพื ช รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ดํารงค พิเดช
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

