-1สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รั บ ทราบแผนการเสนอร่ า งกฎหมาย
ของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของ ครม. (ต.ค. ๒๕๕๘ ก.ค. ๒๕๖๐) ตามที่ รอง นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนดังกล่าวต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (ชื่ อเดิม) เป็นร่างกฎหมายลาดับที่ .....
ในบัญชีร่างกฎหมายที่คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่พ ระราชบั ญญั ติอุท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ที่ ใช้ บังคั บอยู่ใ นปั จจุ บัน ได้ ใช้ บัง คับ มาเป็ น
เวลานานแล้ว บทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถคุ้มครองรักษา
ทรั พยากรธรรมชาติ เช่น พั น ธุ์ไม้ และของป่ า สั ต ว์ป่ า ตลอดจนทิว ทัศน์ ป่า และภู เขา ให้ คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเ ดิม มิใ ห้ ถูก ทาลายได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ สมควรปรับ ปรุง แก้ ไขให้ เ หมาะสมกั บสถานการณ์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป อี ก ทั้ ง เพื่ อ อนุ วั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษาฟื้นฟู การจัดการ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อประโยชน์
แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยเป็ น ภาคีส มาชิก ตลอดจนเพื่อ แก้ไขปัญ หาการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอนุรั กษ์ที่ไม่เ หมาะสม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๕
- กาหนดชื่อ พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อแสดงเจตนารมณ์สาคัญในการอนุรักษ์
คุ้มครองดูแลรักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางวิชาการและการศึกษา
ธรรมชาติและเห็นถึงความต่อเนื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายของประเทศไทย
- กาหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกกฎหมาย
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการกฎหมายนี้
- กาหนดนิยาม
- คงหลักการของกฎหมายเดิม
“ที่ดิน” “อุทยานแห่งชาติ” “วนอุทยาน” “สวนพฤกษศาสตร์” “สวนรุกขชาติ” “ไม้” “ของป่า”
“สัตว์” “พนักงานเจ้าหน้าที่” “คณะกรรมการ” “อธิบดี” “รัฐมนตรี”
ทัง้ นี้ โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้ สัตว์ป่าครอบคลุมถึง สัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า ตลอดจน
ส่วนต่างๆของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์และให้ความหมายความรวมถึงสิ่งที่สัตว์ทาขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิต
อาทิ ปะการัง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ในทะเล

-2- เพิ่มเติมนิยาม
“เขตสงวนสภาพธรรมชาติ” เพื่อกาหนดบริเวณที่ดินในอุทยานแห่งชาติที่อนุรักษ์ไว้คงสภาพเดิมเพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้า แหล่งคุ้มครองรักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ เป็นแหล่งวิจัยทางวิชาการและ
การศึกษาธรรมชาติ
“เขตศึกษาธรรมชาติ” เพื่อกาหนดบริเวณที่ดินในอุทยานแห่งชาติที่จัดไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่บริการ เพื่ออานวยความสะดวก
และความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวหรือพักแรมแก่ประชาชนทั่วไป
หมวด ๑ มาตรา ๖ ถึง มาตรา 32
ส่วนที่ 1 มาตรา 6 ถึง มาตรา 9
- การกาหนดบริ เวณที่ดิน ที่มีส ภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่ งคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อกาหนดเป็น “อุทยานแห่งชาติ” และ การขยายเขตหรือการเพิกถอนให้กระทาโดย
พระราชกฤษฎีกาโดยมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
- การจัดทาแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติมีความชัดเจนบันทึกในระบบภูมิสารสนเทศ โดยให้โอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวเขต หรือช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 มาตรา 10 ถึง มาตรา 22
- การแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ
มี ก รรมการโดยต าแหน่ ง 11 คน และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 11 คน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การบริ ห ารจั ดการอย่างมีส่ ว นร่ว ม จึงกาหนดให้ มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กร
ภาคเอกชน สมาคมหรือมูลนิธิเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยว นันทนาการ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- การก าหนดคุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้ น ต าแหน่ ง การออกเสี ย งในการประชุ ม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุม รูปแบบการประชุม อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- การแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ และอานาจหน้าที่เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- การกาหนดเขตการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้พื้นที่บางส่วนในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งเป็น
“เขตสงวนสภาพธรรมชาติ” “เขตศึกษาธรรมชาติ” แล้วแต่กรณี หรือไม่ก็ได้ และให้มีแผนที่แสดงรายละเอียด
และแนวเขตบริ เวณนั้ นแนบท้ายด้ว ย ซึ่งการกาหนดเขตในอุทยานแห่งชาติ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้มี
การศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการแล้ว สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดเขตและ
การดาเนินการภายในเขตให้อธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการกาหนดเขตการจัดการจะมีผลเกี่ยวข้องกับบทกาหนดโทษ
ส่วนที่ 3 มาตรา 23 ถึง 32
- การคุ้มครอง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ กาหนดให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่ งชาติต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ

-3- ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ มี ก ารก าหนดบทบั ญ ญั ติ ข้ อ ห้ า มเด็ ด ขาด มิ ใ ห้ ก ระท าการใดๆ ในเขต
อุทยานแห่ งชาติ อาทิการยึ ดถือครอบครองที่ ดิน ก่นสร้าง แผ้ ว ถาง เผาป่า การกระท าให้ ห ลั ก เขต ป้า ย
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ลบเลือนเสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลง
ทางน้า หรือปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
- การกระทาการใดๆ นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบเสียหายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ถือว่า
เป็นการกระทาความผิด
- “เขตสงวนสภาพธรรมชาติ” ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิมโดยเด็ ดขาด การอนุญาตทา
ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการสารวจ การศึกษาวิจัย การทดลองทางวิชาการ หรือการถ่ายทาวีดิทัศน์ สารคดี และ
การถ่ายภาพ ซึ่งกระทาโดยพนั กงานเจ้ าหน้าที่ห รือเป็นการศึกษาธรรมชาติที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
- “เขตศึกษาธรรมชาติ ” อนุ ญาตให้ ก ระทาได้เ ฉพาะบางกรณี เช่ น การศึ กษาวิ จัย ท่องเที่ย ว
นันทนาการ การบริการ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชที่กาหนด โดยความความเห็นชอบของรัฐมนตรี
- กาหนดการปรับปรุงการจัดเก็บการใช้เงินรายได้อุทยานแห่งชาติให้ครอบคลุมกิจกรรม บารุง ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรณีที่มีการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทาใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทาความผิด
ต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไข ทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใด
ที่เป็นอันตรายที่ทาให้เสื่อมสภาพเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติภายในเวลาที่กาหนด ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นให้ผู้กระทาผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้น
ทั้งหมด รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ ายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ กลั บดีดังเดิมหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
นาทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และ
ให้ น าความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์มาใช้บังคับแก่ เงินที่ได้จ ากการขาย
ทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม
หมวด 2 วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ มาตรา ๓3 ถึงมาตรา 37
- กาหนดให้ พื้ น ที่ ที่มีธ รรมชาติ ส วยงามระดับท้ องถิ่นเป็นวนอุท ยาน แต่มีบ ริเวณพื้ นที่ห รือสภาพ
ธรรมชาติไม่กว้างใหญ่และสมควรให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติหรือเป็น
แหล่งนันทนาการของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกาหนดเป็น “วน
อุทยาน” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- กาหนดให้พื้นที่ธรรมชาติเพื่อการรวบรวมพันธุ์ไม้เป็นหมวดหมู่หรือตามหลักอนุกรมวิธานเพื่อให้เป็น
สถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกาหนดเป็น “สวนพฤกษศาสตร์” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- กาหนดให้พื้นที่ธรรมชาติเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นตามธรรมชาติ และเป็นสถานที่เรียนรู้ พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนและได้รับ ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดเป็น “สวนรุกขชาติ” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-4- การอนุญาตให้กระทาการใดๆ ในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
อนุญาตโดยต้องคานึงถึงผลกระทบสภาพธรรมชาติของวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ซึ่งมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หมวด 3 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 38
- ผู้ใดเข้ามาศึกษาข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องขออนุญาตตามระเบียบและจะต้อง
ทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ทางการค้า เพื่อควบคุม ดูแล อนุรัก ษ์ ตามทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
หมวด 4 ความรับผิดทางแพ่ง มาตรา 39
- ผู้ใดกระทาความผิด ก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่า
ทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โดยกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์กาหนดค่าเสียหาย
หมวด 5 บทกาหนดโทษ มาตรา 40 ถึงมาตรา 46
- ปรั บปรุ งบทอัตราโทษให้ สูงขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการกาหนดอัตราโทษ
ตามระดับความผิด กรณีความผิดเล็กน้อยกาหนดให้เปรียบเทียบปรับได้ เงินค่าปรับจัดแบ่งเป็นเงินรางวัล
และเงินสินบนนาจับก่อนนาเข้าเป็นเงินรายได้
- ก าหนดให้ อ าวุ ธ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อุ ป กรณ์ สั ต ว์ พ าหนะ ยานพาหนะหรื อ
เครื่องจักรกลใดๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการกระทาผิด ให้ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่ต้องคานึงว่าเป็น
ของผู้กระทาความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือ ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบ
ทรั พย์ สิน ตามวรรคหนึ่ ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อศาลแล้ ว ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้
ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคล
เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของ
เจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้บุคคลซึ่งอ้างว่ าเป็นเจ้าของมายื่นคาขอเข้ามาในคดี ก่อนมีคาพิพากษาของศาล
ชั้ น ต้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ใ ดอ้ า งตั ว เป็ น เจ้ า ของก่ อ นมี ค าพิ พ ากษาของศาลชั้ น ต้ น หรื อ มี เ จ้ า ของแต่ เ จ้ า ของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสั ยว่าจะมีการกระทาความผิ ด
ดังกล่าวอีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศ าลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับ
แต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือ ทั้งนี้บรรดาอสังหาริมทรัพย์จาพวกสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่งที่ตกเป็นของ
แผ่นดินแล้วตามวรรคสามไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และอาจนามาใช้ประโยชน์ใน
ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ
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- กาหนดให้อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายเดิม เป็นเขตนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
- บรรดาวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ที่ได้กาหนดไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้
- บรรดาอาชญาบั ตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ว ยแร่ สั มปทาน ใบอนุญาต
หนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใด
ไว้แล้วก่อนการกาหนดอุทยานแห่งชาติหรือวนอุทยานตามพระราชบัญญัตินี้ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่ากาหนดอายุ
ของอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ นั้นๆ
- เพื่อให้มีบทบัญญัติให้อานาจกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัยหรือ
ที่ทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดทาเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้วจึงให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการตามโครงการได้ หากยังมีความจาเป็นต้อง
อยู่อาศัยหรือทากินเพื่อการครองชีพ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอานาจอนุญาตเป็น
หนังสือให้บุคคลดังกล่าวอยู่อาศัยหรือทากินต่อไปในที่ดินที่ได้อยู่อาศัยหรือทากินอยู่แล้วนั้นได้เป็นการชั่วคราว
แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อครอบครัว และมีกาหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินยี่สิบปี โดยมิให้ถือว่า
เป็ น การได้มาซึ่งสิ ทธิ ในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยหลั กเกณฑ์ วิธีก าร เงื่ อนไข การขออนุญาต
การเพิกถอนการอนุ ญาต และการตกทอดสิทธิ์ในการได้รับอนุญาตให้ อยู่อาศัยหรือทากิน ตามมาตรานี้ให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอธิบดีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และ
การตกทอดสิทธิ์ด้วยก็ได้
- สาหรั บโครงการพระราชดาริหรือโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ แล้วแต่กรณีที่มีมาก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปได้จนสิ้นสุดโครงการ
-----------------------------------------------

