
ร่าง 
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 

พ.ศ. .... 
   

 
โดยที่มาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ 

ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  
หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หรือน าหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึ้นตามมาตรา ๖๔ 
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อการด ารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป 
ตามบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การอยู่อาศัยหรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ  
เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า โครงการอนุรักษ์และ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 



“หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 

 
ข้อ ๔  ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางหรือกระท า

ด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา น าออกไป กระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือน าหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
หากการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินนั้นได้แจ้ง
ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ  
อันเป็นผลมาจากการกระท าของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินดังกล่าว บุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษตามมาตรา ๖๔ 

 
ข้อ ๕  การด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ ให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) การอยู่อาศัยหรือท ากินภายในขอบเขตแปลงที่ดินที่ได้อยู่อาศัยหรือท ากิน 
(๒) การซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแทนของเดิมที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 

ทางธรรมชาติในพื้นที่ 
(๓) การเลี้ยงสัตว์และน าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เลี้ยงออกนอกเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การน าสัตว์ 
หรือปล่อยสัตว์ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 

(๔) การด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าหรือมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่ โดยให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ หรือพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๒ หรือบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม หรือเป็นแหล่ง 
ทีอ่ยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ 

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติก ากับดูแลบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระตามวรรคหนึ่ง ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ข้อ ๖  กรณีการตัดไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เกษตรหรือไม้ใช้สอยยืนต้นที่ปลูกข้ึนเอง เพ่ือการด ารง

ชีพอย่างเป็นปกติธุระ ให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
แจ้งต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเพ่ือตรวจสอบ และให้ท าการตัดไม้นั้นได้ตามระบบเลือกตัด หรือระบบอ่ืนที่ต้อง
ไม่กระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของเขตพ้ืนที่โครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาตินั้น 



 
 
ข้อ ๗  การด าเนินการเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระนอกจากท่ีก าหนดในข้อ ๕  

และข้อ ๖ ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีไม่กระทบต่อสภาพพ้ืนที่ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งต้องเสนอรูปแบบและรายละเอียดการ
ด าเนินการต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อรายงานให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน 

 
ข้อ ๘  เพ่ือให้การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ข้อ ๙  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดประสงค์จะให้มีการปรับปรุง การพัฒนา  

และการส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายในเขตพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ด าเนินการได้หากมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ
วิถีชีวิต โดยเสนอโครงการต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือขอรับอนุญาตจากอธิบดี
ก่อนเข้าด าเนินการ  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ได้อนุญาตร่วมกันก ากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 

หรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่                              พ.ศ. .... 
 

 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 
 

 


