คำนำ
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กาหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 38 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ โดยจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จานวน 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การป้องกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการ ด้านที่ 2
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ ด้านที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง พื้นที่ป่า
อนุรักษ์เพื่อลดภัยคุกคามต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า ด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพพื้นที่อนุรักษ์ในการ
ให้บริการ ด้านนิเวศ อย่างสมบูรณ์ ด้านที่ 5 การศึก ษา วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารระบบจัดการภาครัฐ
ส านั กบริ ห ารพื้น ที่อนุ รั กษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
คณะทางานการจัดการความรู้ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อคัดเลือกและจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้ จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 1 สรุป
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และองค์ความรู้ที่ 2 การจัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสังกัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
คณะทางานการจัดการความรู้
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

1

ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติสงวนและคุุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 25๓๕
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

8

ส่วนที่ 3
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสงวนและคุุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่ 1

เปรียบเทียบฐานความผิดและบทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ที่

มาตรา
1 ม. 16 (1)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือเผาป่า
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๒๔)

~1~

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 19 (1)
ยึดถือหรือครอบครอง จาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาท
เผาป่า หรือกระทา
ถึงสองล้านบาท
ด้วยประการใด ๆ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ให้เสื่อมสภาพหรือ
(ม. 41 วรรคหนึ่ง)
เปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นทีไ่ ปจากเดิม
ถ้าได้กระทาในพื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ ๑ หรือพื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นที่ ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด หรือพื้นที่เปราะบาง
ของระบบนิเวศหรือ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง
(ม. 41 วรรคสอง)

ที่

มาตรา
2 ม. 16 (2)

ม. 16 (4)

ม. 16 (7)

ม. 16 (8)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
เก็บหา นาออกไป ทาด้วย
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทาให้เสื่อมสภาพ ซึง่ ไม้
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ยางไม้ น้ามันยาง น้ามันสน แร่ (ม. 24)
หรือทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
อื่น
ทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตรายหรือทาให้เสื่อมเสีย
สภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือ
ทราย
เก็บหา นาออกไป ทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย
หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งกล้วยไม้ น้าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้
เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๒๔)
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม.๒๕)

เก็บหรือทาด้วยประการใด ๆ
ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้
ใบไม้หรือผลไม้

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(ม. ๒๗)

~2~

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 19 (2)
เก็บหา นาออกไป
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
กระทาด้วยประการ
ไม่เกินห้าแสนบาท
ใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือทาให้เสื่อมสภาพ (ม. 42 วรรคหนึ่ง)
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด
ทราย แร่ ปิโตรเลียม ถ้าเป็นการกระทา
หรือทรัพยากร
แก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติอื่น หรือ
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
กระทาการอื่นใด
ตามฤดูกาลและมีมูลค่า
อันส่งผลกระทบ
รวมกันไม่เกินสองพันบาท
ต่อระบบนิเวศ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ความหลากหลาย
(ม. 42 วรรคสอง)
ทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ถ้าเป็นการกระทาที่ได้
และสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ไม้ที่เป็นต้นหรือเป็นท่อน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งสองอย่างรวมกันเกิน
ยี่สิบต้นหรือท่อน หรือ
รวมปริมาตรไม้เกิน
สี่ลูกบาศก์เมตร จาคุกตั้งแต่
สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
(ม. 42 วรรคสาม)

ที่

มาตรา
3 ม. 16 (3)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
นาสัตว์ออกไป หรือทาด้วย
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
แก่สัตว์
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 24)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 19 (3)
ล่อหรือนาสัตว์ป่า
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ออกไปหรือกระทาให้ ไม่เกินห้าแสนบาท
เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือทั้งจาทั้งปรับ
ด้วยประการใด ๆ
(ม. 43)

4 ม. 16 (5)

เปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้ จาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง
หรือทัง้ จาทั้งปรับ
(ม. 24)

ม. 19 (4)

เปลี่ยนแปลงทางน้า
หรือทาให้น้าในลาน้า
ลาห้วย หนอง บึง
ทะเล ท่วมท้น
เหือดแห้ง เน่าเสีย
หรือเป็นพิษ

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 43)

5 ม. 16 (6)

ปิดหรือทาให้กีดขวาง
แก่ทางน้าหรือทางบก

ม. 19 (5)

ปิดกั้นหรือทาให้
กีดขวางแก่ทางน้า
หรือทางบก

จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 4๔)

จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 25)

~3~

หมายเหตุ

ที่

มาตรา
6 ม. 16 (11)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
นาหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๒๕)

ม. 16 (12)

นาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะ
เข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(ม. 27)

7 ม. 16 (13)

เข้าไปดาเนินกิจการใด ๆ
เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(ม. 27)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 21 วรรคหนึ่ง นาหรือปล่อยสัตว์เข้า ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ไปในอุทยานแห่งชาติ (ม. 48 วรรคหนึ่ง)
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีนาหรือปล่อยสัตว์
ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
อย่างรุนแรงในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติ จาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(ม. 48 วรรคสอง)
ม. ๒๗ วรรคหนึ่ง นาหรือปล่อยสัตว์เข้า ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ไปภายในวนอุทยาน
(ม. 48 วรรคหนึ่ง)
สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
ม. 19 (6)
เข้าไปดาเนิน
จาคุกไม่เกินสองปี หรือ
กิจการใด ๆ เพื่อหา
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
ผลประโยชน์
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 44)

~4~

ที่

มาตรา
8 ม. 16 (15)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
นาเครื่องมือสาหรับล่าสัตว์
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ
(ม. ๒๗)
เข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกาหนด
ไว้

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 19 (7)
นาเครื่องมือสาหรับล่า ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
สัตว์หรือจับสัตว์ หรือ (ม. 45)
อาวุธใด ๆ เข้าไป

9 ม. 16 (16)

ยิงปืน ทาให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุ
ระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(ม. 27)

ม. 19 (8)

ยิงปืน ทาให้เกิดระเบิด จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
หรือจุดดอกไม้เพลิง
ไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๔)

10 ม. 16 (19)

ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทา
ให้เกิดเพลิง

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(ม. 27)

ม. 19 (9)

ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่ง จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้ ไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๔)

~5~

หมายเหตุ

ที่
11 ม. 17

มาตรา

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
กระทาให้หลักเขต ป้าย หรือ จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
เครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงาน
หรือปรับไม่เกิน
เจ้าหน้าที่จัดให้มี
หนึ่งพันบาท
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ หรือทั้งจาทั้งปรับ
ลบเลือน เสียหาย หรือ
(ม. 25)
ไร้ประโยชน์

12 ม. 18

เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 25)

13 ม. 21

ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้กระทา
ผิดตามมาตรา 16 ออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือ
งดเว้นการกระทาใด ๆ ในเขต
อุทยานแห่งชาติ

ไม่มีบทกาหนดโทษ

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 19 (10)
กระทาให้หลักเขตหรือ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
เครื่องหมายแสดง
ไม่เกินสามแสนบาท
แนวเขต ซึ่งพนักงาน หรือทั้งจาทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่จัดให้มี
(ม. 46)
ตามพระราชบัญญัตินี้
เคลื่อนที่ ลบเลือน
เสียหาย สูญหาย หรือ
ไร้ประโยชน์
ม. 20
เข้าไปในอุทยาน
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
แห่งชาติ ไม่ปฏิบัติ
(ม. 47)
ตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้
ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนด
ม. ๓๕ (๑)
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ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้บุคคลออกจาก
อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติ หรือให้
งดเว้นการกระทาใด ๆ
ในเขตนั้น

จาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 49)

หมายเหตุ

ในวนอุทยาน ฯ
นา ม. ๒๐
มาใช้
บังคับโดย
อนุโลม
(ม. ๒๘)

ที่
14 ม. 22

มาตรา

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
ไม่มโี ทษทางอาญา
เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้น
แต่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
ใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยาน กรณีเจ้าหน้าที่กระทาการ
แห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม เสียเอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สั่งให้ผู้กระทาความผิดทาลาย
หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ
หรือทาให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืน
สภาพเดิม แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทา
ความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่
อุทยานแห่งชาติ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะกระทาดังกล่าว
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเอง
ก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และ
ผู้กระทาความผิดมีหน้าที่ชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กระทาการเสียเองนั้น
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พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 35 (2)
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี
เป็นหนังสือ
หรือปรับไม่เกิน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามแสนบาท
ให้ผู้กระทาผิด
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ต่อพระราชบัญญัตินี้ (ม. 50 วรรคหนึ่ง)
ทาลาย รื้อถอน หรือ และปรับอีกวันละไม่เกิน
กระทาการอื่นใด
หนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้
เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติให้ถูกต้อง
วนอุทยาน
(ม. ๕๐ วรรคสอง)
สวนพฤกษศาสตร์ หรือ
สวนรุกขชาติกลับคืน
สู่สภาพเดิมภายในเวลา
ที่กาหนด

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2

เปรียบเทียบฐานความผิดและบทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
1 ม. 16
ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่า
จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๗)
ที่

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 1๒
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
จาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
สัตว์ป่าคุ้มครอง
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๘๙ วรรคหนึ่ง
เฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครอง)
จาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๘๙ วรรคสอง
เฉพาะสัตว์ป่าสงวน)

๒

-

-

-

ม. ๑๕ วรรคหนึ่ง
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ทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระ
ซึ่งสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือสัตว์ป่าควบคุม
หรือกระทาการใด ๆ
ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจาก
การดูแลของตน

จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๑)

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
3 ม. 1๘
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือ
สัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
อนุญาต
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๘)
ที่

4 ม. ๑๙

ครอบครองสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์
ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. 4๗)

5 ม. ๑๙

ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับ หรือทัง้ จาทั้งปรับ
อนุญาต
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๒๘
ดาเนินกิจการ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่เกินสามแสนบาท
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือสัตว์ป่าควบคุม
(ม. ๙๕)
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ม. ๑๗
ครอบครองสัตว์ป่า
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่เกินห้าแสนบาท
หรือซากสัตว์ป่า
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ดังกล่าว
(ม. ๙๒)
ม. ๑๘ วรรคหนึ่ง

ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ หรือซาก
สัตว์ป่าดังกล่าว

จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๐)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
6 ม. ๒๐ วรรคหนึ่ง
ค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ไม่เกินสี่หมื่นบาท
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของ
(ม. ๔๗)
สัตว์ป่าดังกล่าว
ที่

7 ม. ๒๐ วรรคหนึ่ง

ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทาจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต

จาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๐)
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. 2๙
ค้าสัตว์ป่าสงวน
จาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
สัตว์ป่าคุ้มครอง
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว
หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือผลิตภัณฑ์จากซาก (ม. ๘๙ วรรคหนึ่ง
สัตว์ป่าดังกล่าว
เฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครอง)

ม. ๓๐

จาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๘๙ วรรคสอง
เฉพาะสัตว์ป่าสงวน)
ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่า ไม่เกินสี่แสนบาท
ควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี หรือทั้งจาทั้งปรับ
ประกาศกาหนด
(ม. ๙๔)
ซากสัตว์ป่าหรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์
ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้
รับอนุญาต

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
8 ม. ๒๑ วรรคหนึ่ง
เก็บ ทาอันตราย หรือมีไว้ใน จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๑)
ที่

9 ม. ๒๒
10 ม. ๒๓ วรรคหนึ่ง

ยิงสัตว์ป่าในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์
ขึ้น
นาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ป่าชนิด
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้
รับอนุญาต

จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๕๑)
จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๗)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๑๔ วรรคหนึ่ง เก็บ ทาอันตราย หรือ จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
มีไว้ในครอบครองซึ่งรัง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ของสัตว์ป่าสงวน
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๐)
ม. ๑๔ วรรคสอง
เก็บ ทาอันตราย หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งรัง
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ม. ๒๒ วรรคหนึ่ง

ม. ๒๓ วรรคหนึ่ง
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นาเข้าหรือส่งออก
ซึ่งสัตว์ป่าสงวน
ซากสัตว์ป่าสงวน หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์
ป่าสงวน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
นาเข้าหรือส่งออก
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่า
ควบคุม ซากสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์จากซาก
สัตว์ป่าดังกล่าว
โดยไม่ได้รับอนุญาต

จาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
(ม. ๘๙ วรรคสอง)
จาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๓)

ที่
11

12 ม. ๒๕

13 ม. 2๘

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
-

นาสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่
เพื่อการค้าของผู้รับใบอนุญาต
โดยไม่ได้รับอนุญาต
นาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจ
สัตว์ป่า โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจา
ด่านตรวจสัตว์ป่า

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๒๕ วรรคหนึ่ง นาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่
สัตว์ป่าคุ้มครอง
เกินสี่แสนบาท
สัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่า (ม. ๙๔)
ควบคุม ซากสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์จากซาก
สัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่
แจ้งเจ้าหน้าที่ประจา
ด่านตรวจสัตว์ป่า
-

ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(ม. ๕๒)
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(ม. ๕๒)

ม. ๒๗ วรรคหนึ่ง
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ผู้ได้รับใบอนุญาตนาเข้า
หรือส่งออก
ไม่แจ้งการนาเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าควบคุม ซาก
สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาด่านตรวจสัตว์ป่า

จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๑)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
๑๔ ม. ๒๙
จัดตั้งและดาเนินกิจการสวน จาคุกไม่เกินสามปี หรือ
สัตว์สาธารณะ โดยไม่ได้รับ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
อนุญาต
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๔๘)
๑๕ ม. ๓๖
ล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า จาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มิใช่ หรือเก็บหรือทาอันตราย หรือทั้งจาทั้งปรับ
แก่รังของสัตว์ป่า
(ม. ๕๓)
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๑๖ ม. ๓๗ วรรคหนึ่ง
เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่มีโทษทางอาญา
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่

๑๗ ม. ๓๘ วรรคหนึ่ง

ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือ
ปลูกหรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผาหรือ
ทาลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น
หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยง
สัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า
หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทา
ให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง
ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือ
เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๔)
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๓๓ วรรคหนึ่ง จัดตั้งและประกอบ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
กิจการสวนสัตว์
ไม่เกินสามแสนบาท
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๕)
ม. ๕๔ วรรคหนึ่ง ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ทาอันตรายแก่รังของ ไม่เกินห้าแสนบาท
สัตว์ป่า หรือล่อหรือนา หรือทั้งจาทั้งปรับ
สัตว์ป่าออกไป ภายใน (ม. ๙๒)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ม. ๕๓ วรรคหนึ่ง เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์ จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
อนุญาต
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๖)
ม. ๕๕ (๒)
ยึดถือหรือครอบครอง จาคุกสี่ถึงยี่สิบปี หรือ
ที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสอง
เผาป่า หรือทาด้วย
ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ประการใดให้
(ม. ๙๙ วรรคหนึ่ง)
เสื่อมสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ หรือ
ธรรมชาติเดิม ภายใน ชั้นที่ ๒ หรือพื้นที่เปราะบาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของระบบนิเวศหรือ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง
(ม. ๙๙ วรรคสอง)

ที่

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๕๕ (๓)
เปลี่ยนแปลงทางน้า
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
หรือทาให้น้าในลาน้า ไม่เกินห้าแสนบาท
ลาห้วย หนอง บึง ท่วม หรือทั้งจาทั้งปรับ
ท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย (ม. ๙๒)
หรือเป็นพิษ ภายใน
ขสป.
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ม. ๕๕ (๔)

ปิดกั้นหรือทาให้
กีดขวางแก่ทางน้าหรือ
ทางบก ภายใน ขสป.
เก็บหา นาออกไป

จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๑๐๑)

ม. ๕๕ (๕)

กระทาด้วยประการ
ใด ๆ ให้เป็นอันตราย
หรือทาให้เสื่อมสภาพซึ่ง
ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย
แร่ ปิโตรเลียม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
หรือกระทาการอื่นใด
อันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
หรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใน
ขสป.

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)
จาคุกสี่ปีถึงยีส่ ิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสอง
ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๑๐๐ วรรคสาม เฉพาะ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่
ไม้ที่เป็นต้นหรือท่อนหรือ
รวมกันเกิน ๒๐ ต้นหรือ
ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้
เกิน ๔ ลบ.ม.)

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ

18 ม. ๔๑

19 ม. ๔๒ วรรคสอง (๑)

ม. ๔๒ วรรคสอง (๒)

ล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า
สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ
มิใช่ หรือเก็บหรือทาอันตราย
แก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัด
หรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว้
เพื่อประชาชนใช้เป็นที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภท
ที่กาหนดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๑)

เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของ
สัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่านั้น

จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๔)

จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๕๔)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๕๕ (๖)
ปลูกต้นไม้หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
พฤกษชาติอื่น ๆ หรือ (ม. ๑๐๒ วรรคหนึ่ง
นาหรือปล่อยสัตว์
ทุกชนิดเข้าไป
ภายใน ขสป.
-

ม. ๖๗ (๑)
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ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือ
ประเภทที่กาหนด
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หรือเก็บหรือทา
อันตรายแก่รัง
ของสัตว์ป่านั้น

จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ
ไม่เกินเจ็ดแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๑๐๓ วรรคหนึ่ง)

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๔๒ วรรคสอง (๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
โค่น แผ้วถาง เผา ทาลาย
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือ หรือทั้งจาทั้งปรับ
ขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยง
(ม. ๕๔)
สัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า
หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย
หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง
เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาต

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๖๗ (๒)
ตัด โค่น แผ้วถาง เผา จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ
ทาลาย ต้นไม้หรือ
ไม่เกินเจ็ดแสนบาท
พฤกษชาติอื่น หรือ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทาลาย ทาให้
(ม. ๑๐๓ วรรคหนึ่ง)
เสื่อมสภาพ ขุด เก็บ
ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด
ในกรณีกระทา
ทราย ลูกรัง ของป่า
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรือ
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามฤดูกาล และมีมูลค่า
ใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์
รวมกันไม่เกินสองพันบาท
หรือปล่อยสัตว์หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
สัตว์ป่า หรือ
(ม. ๑๐๓ วรรคสอง)
เปลี่ยนแปลงทางน้า
หรือทาให้น้าในลาน้า
ลาห้วย หนอง คลอง
บึง ท่วมท้น หรือ
เหือดแห้ง เป็นพิษหรือ
เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาต
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
20 ม. ๕๕
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานา ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือรับไว้โดยประการใด
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า (ม. ๕๕)
อันได้มาโดยการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
21 ม. ๕๖
กระทาให้หลักเขต ป้าย
จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
หรือเครื่องหมายอื่น
ไม่เกินสี่หมื่นบาท
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มี หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ (ม. ๕๖)
ลบเลือน เสียหาย
หรือไร้ประโยชน์

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
-

ม. ๕๕ (๑)
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ภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า กระทาให้
หลักเขต ป้าย
เครื่องหมายแสดง
แนวเขต หรือ
เครื่องหมายอื่น
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดให้มีตาม
พระราชบัญญัตินี้
เคลื่อนที่ ลบเลือน
เสียหาย สูญหาย หรือ
ไร้ประโยชน์

จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๕)

หมายเหตุ
ฐานรับ
ของโจร

22

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
-

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
มาตรา
ฐานความผิด
บทกาหนดโทษ
ม. ๘๒ (๑)
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
จาคุกไม่เกินหกเดือน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ให้งดเว้นการกระทา
หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
ใด ๆ หรือสั่งให้ออกไป วันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จากเขตรักษาพันธุ์
(ม. ๑๐๔ วรรคหนึ่ง,
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า วรรคสอง)
สัตว์ป่า
ม. ๘๒ (๒)
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ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้รื้อถอน นาเคลื่อนที่
ย้ายออกไป แก้ไข หรือ
ทาประการอื่นใด
แก่สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งที่เป็นอันตราย
แก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทา
ให้เสื่อมสภาพ หรือ
สิ่งที่เป็นอันตราย
ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า

จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และปรับวันละ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(ม. ๑๐๕ วรรคหนึ่ง,
วรรคสอง)

ส่วนที่ 3

ฐานความผิดและบทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
_______________________
กรณีทาไม้/ครอบครองไม้หวงห้าม
ที่
พระราชบัญญัติ
๑ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ฐานความผิด
ทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. ๑๑)
มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ
รอยตรารัฐบาลขาย (ม. ๖๙)

๒ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทาไม้ เก็บหาของป่า
(ม. ๑๔)
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บทกาหนดโทษ
หมายเหตุ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท เว้นแต่ ไม้ในที่ดิน
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๗๓)
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตาม
จาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ประมวลกฎหมาย
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๖๙ วรรคหนึ่ง)
ที่ดิน ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม (ม.๗)
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ โทษจาคุกหนักกว่า
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท (ม. ๓๑ วรรคหนึ่ง) พ.ร.บ.อืน่ กรณีกรรม
เดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ลงโทษ
จาคุกตาม พ.ร.บ.นี้
ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด
ตาม ป.อ. ม. ๙๐

ที่
พระราชบัญญัติ
๓ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฐานความผิด
ภายในอุทยานแห่งชาติ เก็บหา
นาออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ
ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(ม. ๑๙ (๒))

บทกาหนดโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๔๒ วรรคหนึ่ง)

๔ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เก็บหา
นาออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ
ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(ม. ๕๕ (๕))

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

๕ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

๖ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕

-

-
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หมายเหตุ

กรณีบุกรุกแผ้วถางป่า
ที่
พระราชบัญญัติ
๑ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๒ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๓ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ฐานความผิด
ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การทาลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือ
ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. ๕๔)
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ
ครอบครองทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า
หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
(ม. ๑๔)
ภายในอุทยานแห่งชาติ ยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง
เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้
เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ไปจากเดิม (ม. ๑๙ (๑))

บทกาหนดโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๗๒ ตรี วรรคหนึ่ง)

หมายเหตุ

จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท (ม. ๓๑ วรรคหนึ่ง)

จาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสน ใช้บังคับการกระทา
บาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดภายใน
(ม. ๔๑ วรรคหนึ่ง)
วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติด้วย
(ม. ๒๗)
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ยึดถือหรือ จาคุกสี่ถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาท
ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง
ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เผาป่า หรือทาด้วยประการใด
(ม. ๙๙ วรรคหนึ่ง)
ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติเดิม (ม. ๕๕ (๒))
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ที่
พระราชบัญญัติ
๕ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕

ฐานความผิด
ภายในป่าชุมชน ก่นสร้าง แผ้วถาง
เผาป่า ขุดหาแร่ หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพ
ป่าชุมชน (ม. ๖๓ (๒))
กระทาหรือละเว้นการกระทา
ด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็นการทาลาย หรือทาให้สูญหาย
หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นของรัฐ หรือ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ม. ๙๗)

บทกาหนดโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๔ วรรคหนึ่ง)
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมด
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย สูญหาย
หรือเสียหาย (ม. ๙๗)

หมายเหตุ

ความรับผิดทางแพ่ง
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้
ทั้งหมด

กรณีล่า/ครอบครองสัตว์ป่า
ที่
พระราชบัญญัติ
๑ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๒ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๓ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฐานความผิด
ภายในอุทยานแห่งชาติ ล่อหรือนา
สัตว์ป่าออกไปหรือกระทาให้เป็น
อันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ
(ม. ๑๙ (๓))
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บทกาหนดโทษ
หมายเหตุ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท ใช้บังคับการกระทา
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๔๓)
ความผิดภายใน
วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์
หรือสวนรุกขชาติด้วย
(ม. ๒๗)

ที่
พระราชบัญญัติ
๔ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕

ฐานความผิด
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
(ม. ๑๒)

บทกาหนดโทษ
กรณีกระทาต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง จาคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๘๙ วรรคหนึ่ง)
กรณีกระทาต่อสัตว์ป่าสงวน จาคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๘๙ วรรคสอง)

มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. ๑๗)

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๙๒)

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์ป่า
เก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
หรือล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไป (ม. ๕๔)
ภายในป่าชุมชน ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ม. ๖๓ (๒))

จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. ๙๒)

-
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จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ม. ๙๔ วรรคหนึ่ง)

หมายเหตุ

โทษจาคุกเท่ากับ
พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครอง ฯ แต่โทษ
ปรับตาม พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง ฯ
หนักกว่า ลงโทษปรับ
บทหนักที่สุด
ตาม ป.อ. ม. ๙๐

ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

คณะทางาน
1.ุนายประสงค์ สุวรรณโชติ

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ

ประธานคณะทางาน

2.ุร.อ.ธีรพล สุขแสง

นิติกรปฏิบัติการ

คณะทางาน

3.ุนายวสันต์ ปิ่นเงิน

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

คณะทางาน

4. นางขวัญจิตร โสภิตชา

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

คณะทางาน

5.ุนายทศพร สถิรรัตน์

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

คณะทางาน

6.ุนายอรุุณ สีทา

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

คณะทางาน

7.ุนางสาวนิติมา แพทสูงเนิน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

คณะทางาน

8.ุนายจักรพงษ์ กุิ่งวงศา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

คณะทางาน

9.ุนางสาวลักขณา ราชิวงศ์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

คณะทางาน

10.ุนายสุรสิทธิ์ หงษ์ห้า

เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

คณะทางาน

11.ุนายณฐพร ศรีพรหม

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

คณะทางาน

12.ุนางสาวสุชัญญา ป้องชาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน คณะทางานและเลขานุการ

13. นางสาวจิรัญญ์นนั ท์ บัวจันทร์ ุนักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

คณะทางานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

14.ุนางสาวอนัญญา ศรีกุล

คณะทางานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

พนักงานพิทักุ ษ์ป่า

