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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและคุ้มครองพื้นที่
ในพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พ.ศ. 2565
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ในพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัต ว์ป่า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา 63 ประกอบมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ในพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เขตพื้นที่เตรียมการ” หมายความว่า เขตพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(1) อธิบดี
(๒) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
(๓) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
(๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) พนั กงานเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อ ๔ การใดที่พนั กงานเจ้าหน้าที่กระทาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและคุ้มครองพื้นที่
ในเขตพื้นที่เตรียมการ ถ้าไม่เป็นการกระทาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ย่อมมีอานาจกระทาได้
การกระทาดังต่อไปนี้เป็นการกระทาที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาได้
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(๑) ปลูกหรือก่อสร้างสานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หรือที่พักอาศัยสาหรับเจ้าหน้าที่
(๒) ปรับปรุงหรือทาเส้นทางลาลอง
(๓) นายานพาหนะเข้าออกในทางที่ได้จัดไว้เพื่อการนั้นหรือนาอากาศยานขึ้นลงในที่ซึ่งได้จัดไว้
เพื่อการนั้น
(๔) นายานพาหนะเข้าออก หรือนาอากาศยานขึ้นลงในที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
หรือมีความจาเป็น
(5) ตัด ฟัน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ไม้ที่อยู่ในสภาพกีดขวาง หรือจะเป็น
อันตรายแก่สิ่งปลูกสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน หรือที่พักอาศัยสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตัดต้นไม้ หรือขุดดิน หิน หรือปิดกั้น หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือกั้นลาน้า ลาห้วย
หนอง หรือบึง เท่าที่จาเป็นแก่การบารุงรักษาหรือการพัฒนาในเขตพื้นที่เตรียมการโดยไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้อื่น
(7) นาเครื่องมือสาหรับล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ป่า หรื ออาวุธใด ๆ เพื่องานของทางราชการ
หรือเพื่อช่วยเหลืองานของทางราชการ
(8) ยิ ง ปื น ท าให้ เ กิ ด ระเบิ ด หรื อ จุ ด ดอกไม้ เ พลิ ง ได้ ต ามความจ าเป็ นเพื่ อ แก้ไ ขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
(9) สารวจ ศึกษา หรือวิจัยในเขตพื้นที่เตรียมการ
(10) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อฟื้นฟู แก้ไขปัญหาหรือเพื่อควบคุมและคุม้ ครองในเขตพื้นที่เตรียมการ
การดาเนินการตาม (1) (5) (6) (9) หรือ (1๐) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุฉุกเฉินเพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคล หรือชุมชน
หรือเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็น
สาธารณะ ไม่อาจขออนุ ญาตอธิบดีไ ด้ทันท่วงที เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการดังกล่าวแล้วให้
รายงานต่ออธิบดีทราบโดยมิชักช้า
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการตัด ฟัน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุ ด ไม้หรือตัด ต้นไม้
ตามข้อ 4 (5) หรือ (6) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุ รักษ์ห รือผู้อานวยการสานั กบริห ารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ดาเนินการสารวจประเภท ชนิด ขนาด
ปริมาณและจัดทาบัญชี รายงานต่อผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือผู้อานวยการสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์สาขา
ให้ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามวรรคหนึ่ง ก่อนเสนอเพื่อให้อธิบดีอนุมัติให้นาไปแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ในการปลูกหรือก่อสร้างตามข้อ 4 (๑) หรือเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย หรืออาคารอันเป็น
สถานที่ราชการ หรือนาไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ในงานราชการของเขตพื้นที่เตรียมการนั้น
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ข้อ 6 ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาการตีความตามข้อ ๔ ให้อธิบดี
เสนอแนวทางการตี ค วามต่ อ คณะกรรมการสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ ข อง
คณะกรรมการดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

