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ร่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)  

ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 
พ.ศ. .... 

   
 

โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศกระทรวงเพ่ือจัดท า
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาการด ารงชีพ
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย 

การก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยาน
แห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้  
“ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สามารถเกิดข้ึนใหม่ทดแทนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 
“ปกติธุระ” หมายความว่า การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ เพ่ือการด ารงชีพโดยใช้เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ตามวิธีปกติท่ัวไป 
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่
มอบหมาย 



 
ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามประกาศนี้  

และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

หมวด ๑ 
เขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

   
 

ข้อ ๕  พ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติที่จะน ามาจัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประเภท ชนิด และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคบั  

(๒) เป็นพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพ
เหมาะสมและเพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการด ารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีอยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว 

(๓) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 
 
ข้อ ๖  ให้บริเวณท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล..................

อ าเภอ.............................จังหวัด...............................ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงนี้  
เป็นโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

ข้อ ๗  การด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามประกาศนี้ 
ให้มรีะยะเวลาด าเนินการยี่สิบปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และต้องจัดให้มีการประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินโครงการทุกรอบห้าปี  
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาต 

   
 

ข้อ ๘  บุคคลซึ่งจะขออนุญาต เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ 
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องอยู่
อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติหรือในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ  

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ 
ที่จัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอ  

 
ข้อ ๙  เมื่อได้รับค าขอและเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๘ วรรคสอง แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  
และให้เจ้าหน้าที่จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  
 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ค าขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และ 
ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่พิจารณาค าขออนุญาต 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน  
ในกรณีที่จ าเป็นเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบพื้นท่ีที่เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิด
ใหม่ทดแทนได้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่มีค าสั่งอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ  

ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่มีค าสั่งไม่อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นอาหารของสัตว์ป่า  
และช่วงวางไข่ของสัตว์ป่าประกอบด้วย 
 



ข้อ ๑๑  การยื่นค าขออนุญาตให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างที่ 
ยังไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขออนุญาต ณ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ 
ที่จัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือสถานที่หรือวิธีการอื่นตามท่ี 
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและการลดภาระ 
แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 

ข้อ ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ  
และความหลากหลายทางชีวภาพ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ภายใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ตามประเภท ชนิด และจ านวนที่ได้รับอนุญาต และเป็นไปเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 
  (๒) เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ด้วยตนเอง  
และจะให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลในครอบครัวเก็บหาหรือใช้ประโยชน์แทนมิได้ 

(๓) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ และโดยรอบโครงการ รวมทั้ง 
ร่วมฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

(๔) ไม่บุกรุก แผ้วถาง หรือขยายพื้นท่ีเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอนุญาต  

(๕) ไม่เคลื่อนย้ายหรือท าลายหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโครงการ ในกรณีที่
พบว่าหลักเขตหรือเครื่องหมายช ารุดหรือสูญหายให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที 

(๖) ด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลโครงการตามระเบียบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 
 

หมวด ๓ 
ประเภท ชนิด และจ านวนทรัพยากรธรรมชาติที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 

   
 

ข้อ ๑๓  ในแต่ละปีให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ก าหนดพ้ืนที่ในโครงการและจัดท าบัญชี
ก าหนดประเภท ชนิด และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ซึ่งอนุญาตให้เก็บหา
หรือใช้ประโยชน์ได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสนอต่ออธิบดี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้อธิบดีประกาศก าหนดพื้นที่ในโครงการ ระยะเวลา และประเภท ชนิด 



และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 
ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๔ 
มาตรการในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมผลกระทบ  

และการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ  
   

 
ข้อ ๑๔  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมีอ านาจก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการเก็บหา

หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาต  
และมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาต  
 

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพบว่า ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาต ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรายงานต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่เพ่ือพิจารณา 

ในกรณีผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี 
การกระท าตามวรรคหนึ่งจริงให้มีค าสั่งให้เพิกถอนการอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาต
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต  

 
ข้อ ๑๖  เพ่ือประโยชน์ในการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการ

อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และก ากับดูแลการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไป 
ตามแผนนั้น  

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติจัดท ารายงานผลการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบทุกสามเดือน และทบทวนแผนการดูแล
และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

แผนการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามวรรคหนึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้น และค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ 



ของจ านวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลโดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และความจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา 
การด ารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีอยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ 

 
หมวด ๕ 

การประเมินผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   

 
ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ

และติดตามการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งประเมินผลการด าเนินโครงการและรายงานให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติรายงานว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้อีกต่อไป หรือการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตอันอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติ ให้อธิบดี
ตรวจสอบและพิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
รายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติ
และรายงานการทบทวนโครงการของอธิบดีแล้วเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ 
ตามฤดูกาลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้อีกต่อไป หรือการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทน
ได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตอันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติอย่างร้ายแรง จนไม่อาจด าเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนโครงการ
หรือพักการด าเนินโครงการชั่วคราว และสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชน าพื้นที่นั้นมา
ฟ้ืนฟูสภาพหรือด าเนินการอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป 

 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
แนวทางลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 

และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   

 
ข้อ ๑๘  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับตัวแทนชุมชนที่มีการเก็บหา

หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในการศึกษาและก าหนดแนวทางหรือจัดท าโครงการเพ่ือลด 
การพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
และพิจารณาทบทวนแนวทางหรือโครงการดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 

ข้อ ๑๙  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแนวทางหรือโครงการเพ่ือลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และผลการพิจารณาทบทวนแนวทางหรือการด าเนินโครงการ  
ตามข้อ ๑๙ ให้รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดประสงค์จะให้มีการปรับปรุง พัฒนา  

และส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนที่เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อลด 
การพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการดังกล่าว ให้ด าเนินการได้หากมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิต โดยเสนอโครงการต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นเพื่อขอรับอนุญาต 
จากอธิบดีก่อนเข้าด าเนินการ  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ได้อนุญาต
ร่วมกันก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วย  
 

ข้อ ๒๑  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ประสานหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ในการปรับปรุง
พัฒนา ส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลตามโครงการเพ่ือลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
                                                             ประกาศ ณ วันที่                    พ.ศ. .... 

 
 

                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  



แผนที่ท้าย 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)  

ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 
พ.ศ. .... 

   
 
แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยาน
แห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 

เนื้อท่ีประมาณ .............................. ไร่ 
มาตราส่วน .. : .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมาย 

 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ                                           ……………………..….…………. 
  แนวเขตโครงการ                                                     ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ 
  จังหวัด 
  อ าเภอ                                                                .......................................... 
               หมู่บ้าน                                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ  
(ชื่ออุทยานแห่งชาติ) 
 

เหตุผล 
 

โดยที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชน 
ที่อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) แล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากิน
ในอุทยานแห่งชาติดังกล่าวในท้องที่ต าบล .......................... อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................ 
เนื้อท่ีประมาณ .............................. ไร่ ซึ่งมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ บัญญัติให้ในกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่
อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติดังกล่าว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใน
อุทยานแห่งชาติโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่
จะด าเนินการซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอ่ืนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 



ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 
 ให้ไว้ ณ วันที่ .......................................... พ.ศ. .... 

เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใน
อุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๔ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) พ.ศ. ….” 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เป็นก าหนดเวลายี่สิบปี 
 
มาตรา ๓  ให้โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ  

(ชื่ออุทยานแห่งชาติ) มีพ้ืนที่ตามบริเวณท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล 
.............................. อ าเภอ .............................. จังหวัด .............................. ตามแผนที่แสดงแนวเขตโครงการ
ดังกล่าวแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๔  โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ  

(ชื่ออุทยานแห่งชาติ) ตามมาตรา ๓ ให้มีแนวไว้ในแผนที่แสดงแนวเขตโครงการด้วย และให้กรมอุทยาน



แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท ารายชื่อบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์นั้น 
พร้อมด้วยจ านวนที่ดิน และแผนผังแปลงที่ดินไว้เป็นหลักฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)  

พ.ศ. …. 
   

 
แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) 

เนื้อท่ีประมาณ .............................. ไร่ 
มาตราส่วน .. : .... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                แนวเขตอุทยานแห่งชาติ   
  แนวเขตโครงการ                                                    
  เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์                                       
  จังหวัด 
  อ าเภอ                                                                .......................................... 
               หมู่บ้าน                                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

 

................................. 

ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ 



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 
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ร่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)  

ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 
พ.ศ. .... 

   
 

โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศกระทรวงเพ่ือจัดท า
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาการด ารงชีพ
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย 

การก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยาน
แห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้  
“ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สามารถเกิดข้ึนใหม่ทดแทนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 
“ปกติธุระ” หมายความว่า การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ เพ่ือการด ารงชีพโดยใช้เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ตามวิธีปกติท่ัวไป 
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่
มอบหมาย 



 
ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามประกาศนี้  

และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

หมวด ๑ 
เขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

   
 

ข้อ ๕  พ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติที่จะน ามาจัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประเภท ชนิด และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคบั  

(๒) เป็นพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพ
เหมาะสมและเพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการด ารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีอยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติดังกล่าว 

(๓) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 
 
ข้อ ๖  ให้บริเวณท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล..................

อ าเภอ.............................จังหวัด...............................ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงนี้  
เป็นโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

ข้อ ๗  การด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามประกาศนี้ 
ให้มรีะยะเวลาด าเนินการยี่สิบปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และต้องจัดให้มีการประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินโครงการทุกรอบห้าปี  
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาต 

   
 

ข้อ ๘  บุคคลซึ่งจะขออนุญาต เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ 
เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องอยู่
อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติหรือในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ  

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ 
ที่จัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอ  

 
ข้อ ๙  เมื่อได้รับค าขอและเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๘ วรรคสอง แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  
และให้เจ้าหน้าที่จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  
 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ค าขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และ 
ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่พิจารณาค าขออนุญาต 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน  
ในกรณีที่จ าเป็นเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบพื้นท่ีที่เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิด
ใหม่ทดแทนได้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่มีค าสั่งอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ  

ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่มีค าสั่งไม่อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นอาหารของสัตว์ป่า  
และช่วงวางไข่ของสัตว์ป่าประกอบด้วย 
 



ข้อ ๑๑  การยื่นค าขออนุญาตให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างที่ 
ยังไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขออนุญาต ณ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ 
ที่จัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือสถานที่หรือวิธีการอื่นตามท่ี 
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและการลดภาระ 
แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 

ข้อ ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ  
และความหลากหลายทางชีวภาพ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ภายใน
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ตามประเภท ชนิด และจ านวนที่ได้รับอนุญาต และเป็นไปเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 
  (๒) เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ด้วยตนเอง  
และจะให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลในครอบครัวเก็บหาหรือใช้ประโยชน์แทนมิได้ 

(๓) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ และโดยรอบโครงการ รวมทั้ง 
ร่วมฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

(๔) ไม่บุกรุก แผ้วถาง หรือขยายพื้นท่ีเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับอนุญาต  

(๕) ไม่เคลื่อนย้ายหรือท าลายหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโครงการ ในกรณีที่
พบว่าหลักเขตหรือเครื่องหมายช ารุดหรือสูญหายให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที 

(๖) ด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลโครงการตามระเบียบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 
 

หมวด ๓ 
ประเภท ชนิด และจ านวนทรัพยากรธรรมชาติที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 

   
 

ข้อ ๑๓  ในแต่ละปีให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ก าหนดพ้ืนที่ในโครงการและจัดท าบัญชี
ก าหนดประเภท ชนิด และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ซึ่งอนุญาตให้เก็บหา
หรือใช้ประโยชน์ได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสนอต่ออธิบดี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้อธิบดีประกาศก าหนดพื้นที่ในโครงการ ระยะเวลา และประเภท ชนิด 



และจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 
ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๔ 
มาตรการในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมผลกระทบ  

และการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ  
   

 
ข้อ ๑๔  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมีอ านาจก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการเก็บหา

หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาต  
และมีอ านาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาต  
 

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพบว่า ผู้ได้รับอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาต ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรายงานต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่เพ่ือพิจารณา 

ในกรณีผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี 
การกระท าตามวรรคหนึ่งจริงให้มีค าสั่งให้เพิกถอนการอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาต
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต  

 
ข้อ ๑๖  เพ่ือประโยชน์ในการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการ

อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และก ากับดูแลการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไป 
ตามแผนนั้น  

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติจัดท ารายงานผลการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบทุกสามเดือน และทบทวนแผนการดูแล
และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

แผนการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามวรรคหนึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ 
และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้น และค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอ 



ของจ านวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลโดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และความจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา 
การด ารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีอยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ 

 
หมวด ๕ 

การประเมินผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   

 
ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ

และติดตามการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งประเมินผลการด าเนินโครงการและรายงานให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติรายงานว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้อีกต่อไป หรือการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตอันอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติ ให้อธิบดี
ตรวจสอบและพิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
รายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติ
และรายงานการทบทวนโครงการของอธิบดีแล้วเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ 
ตามฤดูกาลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
เกิดใหม่ทดแทนได้อีกต่อไป หรือการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทน
ได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตอันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติอย่างร้ายแรง จนไม่อาจด าเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนโครงการ
หรือพักการด าเนินโครงการชั่วคราว และสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชน าพื้นที่นั้นมา
ฟ้ืนฟูสภาพหรือด าเนินการอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป 

 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
แนวทางลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 

และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   

 
ข้อ ๑๘  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับตัวแทนชุมชนที่มีการเก็บหา

หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในการศึกษาและก าหนดแนวทางหรือจัดท าโครงการเพ่ือลด 
การพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
และพิจารณาทบทวนแนวทางหรือโครงการดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 

ข้อ ๑๙  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแนวทางหรือโครงการเพ่ือลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และผลการพิจารณาทบทวนแนวทางหรือการด าเนินโครงการ  
ตามข้อ ๑๙ ให้รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดประสงค์จะให้มีการปรับปรุง พัฒนา  

และส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนที่เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อลด 
การพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการดังกล่าว ให้ด าเนินการได้หากมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิต โดยเสนอโครงการต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นเพื่อขอรับอนุญาต 
จากอธิบดีก่อนเข้าด าเนินการ  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ได้อนุญาต
ร่วมกันก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วย  
 

ข้อ ๒๑  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ประสานหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ในการปรับปรุง
พัฒนา ส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลตามโครงการเพ่ือลดการพ่ึงพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
                                                             ประกาศ ณ วันที่                    พ.ศ. .... 

 
 

                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  



แผนที่ท้าย 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยานแห่งชาติ)  

ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 
พ.ศ. .... 

   
 
แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติ (ชื่ออุทยาน
แห่งชาติ) ในท้องที่ต าบล............... อ าเภอ............... จังหวัด.................. 

เนื้อท่ีประมาณ .............................. ไร่ 
มาตราส่วน .. : .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมาย 

 แนวเขตอุทยานแห่งชาติ                                           ……………………..….…………. 
  แนวเขตโครงการ                                                     ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ 
  จังหวัด 
  อ าเภอ                                                                .......................................... 
               หมู่บ้าน                                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 



ร่าง 
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล 
ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. .... 
   

 
โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การเก็บหาหรือการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในเขต
พ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

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

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” หมายความว่า โครงการ 

ที่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืนภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 

“ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้” หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดข้ึนใหม่ทดแทนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 

“ปกติธุระ” หมายความว่า การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ เพ่ือการด ารงชีพโดยใช้เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ตามวิธีปกติท่ัวไป 
ตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ  



 
  ข้อ ๔  ในแต่ละปีให้อธิบดีประกาศก าหนดพ้ืนที่ในโครงการ และประเภท ชนิด และจ านวน 
ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ที่สามารถเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในราชกิจจานุเบกษา 
 

ข้อ ๕  บุคคลใดประสงค์จะเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ที่จัดท าโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 
ข้อ ๖  บุคคลซึ่งจะขออนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่

ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องอยู่อาศัยหรือ
ท ากินในอุทยานแห่งชาติหรือในพ้ืนที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติในรัศมีไม่เกินสิบกิโลเมตรจากแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่เป็นการเฉพาะราย  

 
ข้อ ๗  ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลบุคคลที่ได้รับอนุญาต 

ให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลในเขตพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามพ้ืนที่ และประเภท ชนิด และจ านวน 
ที่ได้รับอนุญาต และให้สามารถด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเขตพ้ืนที่นั้น 
 

ข้อ ๘  การด าเนินการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีไม่กระทบต่อสภาพพ้ืนที่ ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่นั้น รวมทั้งต้องเสนอรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินการต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเพ่ือรายงาน 
ให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน 

 
ข้อ ๙  เพ่ือให้การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ 
การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่โครงการดังกล่าวร่วมกัน 
 
 



 
ข้อ ๑๐  ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี

อ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่               พ.ศ. .... 
 
 

                                             อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 
 

เหตุผล 
 

โดยที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชน 
ที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า) แล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ดังกล่าวในท้องที่ต าบล .......................... อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................ เนื้อที่ประมาณ 
.............................. ไร่ ซึ่งมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บัญญัติให้ในกรณีท่ีรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัย
หรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดังกล่าว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะด าเนินการซึ่งจัดท าด้วยระบบ 
ภูมิสารสนเทศหรือระบบอ่ืนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 



ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
(ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 

พ.ศ. .... 
   

 
.......................................... 

 ให้ไว้ ณ วันที่ .......................................... พ.ศ. .... 
เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒๑ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) พ.ศ. ….” 

 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เป็นก าหนดเวลายี่สิบปี 
 
มาตรา ๓  ให้โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) มีพ้ืนที่ตามบริเวณท่ีดินในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ในท้องที่ต าบล 
.............................. อ าเภอ .............................. จังหวัด .............................. ตามแผนที่แสดงแนวเขตโครงการ
ดังกล่าวแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 



 
มาตรา ๔  โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ตามมาตรา ๓ ให้มีแนวไว้ในแผนที่
แสดงแนวเขตโครงการด้วย และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท ารายชื่อบุคคลที่อยู่อาศัย
หรือท ากินในเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์นั้น พร้อมด้วยจ านวนที่ดิน และแผนผังแปลงที่ดินไว้เป็นหลักฐาน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

(ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 
พ.ศ. …. 

   
 

แสดงแนวเขตโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 

เนื้อท่ีประมาณ .............................. ไร่ 
มาตราส่วน .. : .... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
  แนวเขตโครงการ                                                    
  เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์                                       
  จังหวัด 
  อ าเภอ                                                                .......................................... 
               หมู่บ้าน                                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

................................. 

ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัยหรือท ากิน 

ในโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัยหรือท ากินในโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บัญญัติให้ในกรณีท่ีรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัย
หรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัติให้พระราชกฤษฎีกาต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคล
ที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะด าเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขต
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือท ากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือ
ท ากิน และมาตรการในการก ากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการด าเนินโครงการ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 



ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัยหรือท ากิน 
ในโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

พ.ศ. .... 
   

 
.......................................... 

 ให้ไว้ ณ วันที่ .......................................... พ.ศ. .... 
เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัยหรือท ากินในโครงการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 121  

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การอยู่อาศัย

หรือท ากินในโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า พ.ศ. ….” 

 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีการนี้ 
“โครงการ” หมายความว่า โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 
มาตรา ๔  บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการต้องเป็นผู้ไม่มีที่ดินท ากิน 

และได้อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าวตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ 



สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ท าการส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพ่ิมเติม
หน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติเป็นการชั่วคราว 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  

เมื่อได้ด าเนินการส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรกัษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จัดท ารายชื่อบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น พร้อมด้วยจ านวน
ที่ดินและแผนผังแปลงที่ดินไว้เป็นหลักฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่เกินครอบครัวละ ๒๐ ไร่  
โดยมิได้มีสิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละ 
ไม่เกินยี่สิบปี 

 
มาตรา ๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๔ บุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือท ากินใน

ชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการดังกล่าวหรือได้ครอบครองที่ดิน รวมทั้งท าประโยชน์

มาโดยต่อเนื่อง และไม่มีที่ดินท ากินอ่ืน 
(๓) ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากที่ดินที่ครอบครองนั้นมาก่อน 
 
มาตรา ๖  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท ารายชื่อบุคคลที่อยู่อาศัย

หรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓ จ านวนที่ดิน และแผนผังแปลงที่ดิน รวมทั้งแผนที่แสดง
ขอบเขตการบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ไว้เป็นหลักฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
  มาตรา ๗  บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓ มีหน้าที่ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและดูแลรักษาธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่โครงการและโดยรอบโครงการ รวมทั้งร่วมฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ให้คง
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
เพ่ือจัดท าแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน 

(๒) ท าการเกษตรในลักษณะเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศในพ้ืนที่อยู่อาศัยหรือท ากินนั้นในรูปแบบวนเกษตร 

 



มาตรา ๘  ให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือท ากิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครอบครองและใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง  ทั้งนี้ จะให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลในครอบครัว
เข้าครอบครองและท าประโยชน์แทนมิได้ และต้องไม่ละทิ้งการท าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยติดต่อกันเกินหนึ่งปี
โดยไม่มีเหตุอันควร 

(๒) กรณีการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมของชุมชน ให้บุคคลดังกล่าวใช้ประโยชน์โดยการ
บริหารจัดการของราษฎรในชุมชน  ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่
อาศัยหรือท ากิน ตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 

(๓) ห้ามซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม โอนสิทธิการครอบครองให้บุคคลอ่ืน 
เว้นแต่เป็นการครอบครองโดยการตกทอดแก่ทายาททางมรดกตามกฎหมาย 

(๔) ห้ามบุกรุก แผ้วถาง ขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม และสอดส่องมิให้มีการบุกรุก ยึดถือ หรือ
ครอบครองพ้ืนที่ในบริเวณติดต่อใกล้เคียง และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็วเมื่อพบเห็นการกระท า
ดังกล่าว 

(๕) ห้ามเคลื่อนย้าย หรือท าลายหลักเขต ป้ายแนวเขต หรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตโครงการ 
ในกรณีป้ายแนวเขต หรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตช ารุดหรือสูญหาย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

(๖) ด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓  

ถึงแก่ความตาย หากทายาทของบุคคลดังกล่าวประสงค์จะอยู่อาศัยหรือท ากินในท่ีดินนั้นต่อไป ให้อยู่อาศัย 
หรือท ากินได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการตามมาตรา ๓  

ไม่ประสงค์จะอยู่อาศัยหรือท ากินต่อไป หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา 

หากอธิบดีเห็นว่าไม่อาจให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการ
ต่อไปได้ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพิกถอนรายชื่อบุคคลนั้น 
และแจ้งให้ทราบ เป็นหนังสือ พร้อมทั้งปิดประกาศ ณ ที่ท าการผู้น าชุมชน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการก านัน 
และท่ีท าการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้น าที่ดินนั้นมาฟ้ืนฟู
สภาพหรือด าเนินการด้านการอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป 
 



 
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
......................................... 

        นายกรัฐมนตรี 
 
 



ร่าง 
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 

พ.ศ. .... 
   

 
โดยที่มาตรา ๑๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก าหนดให้ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ 
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  
หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ หรือน าหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรา ๑๒๑  
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ หากการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อการด ารงชีพ
อย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ  ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

พ.ศ. ๒๕๖๒  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การอยู่อาศัยหรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า โครงการอนุรักษ์และ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดโครงการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 



“หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหนา้เขตห้ามลา่สัตว์ป่า” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 
ข้อ ๔  ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระท า

ด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา น าออกไป กระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม  
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือน าหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หากการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และบุคคลที่อยู่อาศัย
หรือท ากินนั้นได้แจ้งต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการกระท าของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือ
ท ากินดังกล่าว บุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๒๑ 

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

ทางธรรมชาติในพื้นที่ 
(๓) การเลี้ยงสัตว์ที่มิใช่สัตว์ป่า และน าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกนอกเขตพ้ืนที่โครงการ

อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
รวมทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การขออนุญาตและการอนุญาตล่าสัตว์ป่า เก็บ หรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
หรือล่อหรือน าสัตว์ป่าออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือการส ารวจ ศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิชาการ 

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

ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก ากับดูแลบุคคลที่อยู่อาศัย
หรือท ากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ
ตามวรรคหนึ่ง ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ข้อ ๖  กรณีการตัดไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เกษตรหรือไม้ใช้สอยยืนต้นที่ปลูกข้ึนเอง เพ่ือการด ารง

ชีพอย่างเป็นปกติธุระ ให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินภายในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
แจ้งต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพ่ือตรวจสอบ และให้ท าการตัดไม้นั้นได้



ตามระบบเลือกตัด หรือระบบอ่ืนที่ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของเขตพ้ืนที่โครงการดังกล่าว   
ทั้งนี้ ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น 

 
ข้อ ๗  การด าเนินการเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระนอกจากท่ีก าหนดในข้อ ๕  

และข้อ ๖ ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีไม่กระทบต่อสภาพพ้ืนที่ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนในเขตพ้ืนที่นั้น รวมทั้งต้องเสนอรูปแบบและ
รายละเอียดการด าเนินการต่อหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือรายงานให้อธิบดีให้ความ
เห็นชอบก่อน 

 
ข้อ ๘  เพ่ือให้การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนในเขตพ้ืนที่นั้น ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
ข้อ ๙  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดประสงค์จะให้มีการปรับปรุง การพัฒนา  

และการส่งเสริมอาชีพหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนภายในเขตพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ด าเนินการได้หากมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ
วิถีชีวิต โดยเสนอโครงการต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือขอรับอนุญาตจากอธิบดี
ก่อนเข้าด าเนินการ  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรที่ได้อนุญาตร่วมกันก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 

หรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่                              พ.ศ. .... 
 

 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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