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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ว่าด้วยการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
พ.ศ. 2565
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อกาหนด
ลักษณะการกระทาและขอบเขตของการกระทาที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะกระทาได้ หรือ เป็น
การกระทาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสาม และมาตรา 67 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(1) อธิบดี
(๒) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
(๓) หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรม ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วแต่กรณี
(๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อ 4 ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาการตีความตามข้อ 6 และข้อ 8
ให้อธิบดีเสนอแนวทางการตีความต่อคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และให้ปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการดังกล่าว
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หมวด 1
การปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
ข้อ 5 ในกรณี ที่ พื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ป่ า ใด มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ว นหรื อ มีเ หตุฉุ กเฉิน
เพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน หรือเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกัน ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรือล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไป
(2) เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยการตัด ฟัน โค่น
ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด เคลื่อนที่ แผ้วถาง เผา ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ขุดหรือเก็บดิน หิน
กรวด ทราย ลูกรัง หรือกระทาการใด เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพแหล่งน้าหรือทางเดินของน้า
ในเขตพื้นที่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทา
อันตรายหรือความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ไปก่อนได้ แล้ว ให้ ขอความเห็ น ชอบจากอธิบดีโดยไม่ชักช้า หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด
ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการสารวจ การศึกษา
การวิ จัย หรื อการทดลองทางวิช าการ หรื อ เพื่ อ อานวยความสะดวกในการศึ กษาธรรมชาติ หรือ
เพื่ออานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
หนังสือจากอธิบดี ดังต่อไปนี้
(1) ก่อสร้างสานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัย หรือสถานศึกษาหรือให้ความรู้
แก่ประชาชน
(2) ปลูกป่าเฉพาะบริเวณถูกบุกรุกทาลายหรือปลูกเสริมป่าบริเวณที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุก
ทาลาย โดยใช้พันธุ์ไม้ชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า
(3) เปลี่ยนแปลงทางน้า หรือปิดกั้นลาน้า ลาห้วย หนอง หรือบึง
(4) ทาถนน ทางเดิน ทางลาเลียง หรือทางตรวจการ
(๕) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทาลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นตามความจาเป็นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม (1) (2) (3) (4) (7) และ (10)
(6) ตัด ฟัน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด เคลื่อนที่ ไม้หรือพฤกษชาติอื่นที่อยู่ใน
สภาพกีดขวาง หรือจะเป็นอันตรายแก่สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นอันตรายแก่ประชาชน
ที่มาศึกษาหรือพักอาศัย
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(7) ขุดดิน หิน กรวด หรือทราย เฉพาะเท่าที่จาเป็นและไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
(8) เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้ ไม้ยืนต้นตาย หรือไม้ล้มขอนนอนไพร
(9) เก็บพันธุ์ไม้หรือพฤกษชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือกระทา
ด้ว ยประการใด ๆ เพื่อเป็น การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ บารุงรักษา ป้องกัน หรือคุ้มครอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(10) เลี้ยงสัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือปล่อยสัตว์ป่า
(11) ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือล่อ หรือ
นาสัตว์ป่าออกไปจากเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือกระทา
ด้ว ยประการใด ๆ เพื่อเป็น การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ บารุงรักษา ป้องกัน หรือคุ้มครอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข้อ 7 เมื่อมีความประสงค์จะนาไม้หรือพฤกษชาติ ตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 (5) (6)
หรือ (8) ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปลูกหรือก่อสร้างตามข้อ 6 (๑) หรือเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือ
อาคารอันเป็นสถานที่ราชการ หรือนาไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ในงานราชการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
ให้ หั ว หน้ า เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส ารวจประเภท ชนิ ด ขนาด
ปริมาณและจัดทาบัญชี รายงานต่อผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือผู้อานวยการสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์สาขา และให้ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หรือผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์สาขา ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอเพื่อให้อธิบดีอนุมัตินาไปใช้ประโยชน์
หมวด 2
การปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตห้ามล่า
สัต ว์ป่า เพื่อเป็น ประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือ
การคุ้มครอง รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ปา่ ให้กระทาการได้ตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี ดังต่อไปนี้
(1) ก่อสร้างสานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัย หรือสถานศึกษาหรือให้ความรู้
แก่ประชาชน
(2) ปลูกป่าเฉพาะบริเวณถูกบุกรุกทาลาย หรือปลูกเสริมป่าบริเวณที่เสื่อมโทรม หรือถูกบุกรุก
ทาลาย โดยใช้พันธุ์ไม้ชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า
(3) เปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง
เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
(4) ทาถนน ทางเดิน ทางลาเลียง หรือทางตรวจการ
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(5) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทาลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นตามความจาเป็น ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม (1) (2) (3) (4) (7) (10) (11) และ (12)
(6) ตัด โค่น เผา หรือทาลาย ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ไม้ที่อยู่ในสภาพกีดขวาง
หรือจะเป็นอันตรายแก่สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ปฏิบัติงานและประชาชน
(7) ขุด เก็บ แร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า
(8) เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้ ไม้ยืนต้นตาย หรือไม้ล้มขอนนอนไพร
(9) เก็บพันธุ์ไม้หรือพฤกษชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือกระทา
ด้ว ยประการใด ๆ เพื่อเป็น การศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ บารุงรักษา ป้องกัน หรือคุ้มครอง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(10) ล่าสัตว์ป่า
(11) เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
(12) เลีย้ งสัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือปล่อยสัตว์ป่า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีของการดาเนินการตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิบดี หรือตามข้อสั่งการของอธิบดี โดยให้ดาเนินการต่อไปได้ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
อธิบดีอีกครั้งหนึ่ง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 (5) ที่มีความจาเป็นต้องกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามวรรคหนึ่งในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ขอความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนดาเนินการ
ข้อ 9 ในกรณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ตามข้อ 8 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (12) ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น
เพื่อการปฏิบัติงานในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือการคุ้มครอง
รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดี
ข้อ 10 ในกรณีที่พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าใด มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินเพื่อการ
ป้ อ งกั น ภยั น ตรายแก่ บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชน หรื อ เพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ ให้นาความในข้อ 5 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ที่ ไ ด้รับความเห็ น ชอบให้ก ระท าการอย่ างหนึ่ งอย่ างใดตามข้อ 8 วรรคหนึ่ ง
จากอธิบดีแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทราบก่อนเข้าดาเนินการ
ข้อ 11 เมื่อมีความประสงค์จะนาไม้หรือพฤกษชาติตามข้อ 8 (5) (6) (8) หรือ (9)
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ไปใช้ประโยชน์ตามข้อ 8 (1) หรือนาไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ในงานราชการ
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการสารวจประเภท ชนิด ขนาด ปริมาณและจัดทาบัญชี รายงานต่อผู้อานวยการสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ หรือผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา และให้ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อนุ รักษ์ห รือผู้อานวยการสานั กบริห ารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอเพื่อให้
อธิบดีอนุมัตินาไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

