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พระราชบัญญัติ 
สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
______ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา       

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สัตวปา” หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้าํ สัตวปก แมลงหรือแมง ซ่ึง

โดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา  และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปา
เหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวา
ดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะท่ีไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว 

                                      
  

๑
 รก.๒๕๓๕/๑๕/๑./๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

“สัตวปาสงวน” หมายความวา สัตวปาท่ีหายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้และ
ตามที่จะกําหนด โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

“สัตวปาคุมครอง” หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปา
คุมครอง 

“ลา” หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการอื่นใดแกสัตวปาที่
ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ และหมายความรวมถึง  การไล การตอน การเรียก หรือการลอเพื่อการ
กระทําดังกลาวดวย 

“ซากของสัตวปา” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางของสัตวปาที่ตายแลวหรือเนื้อ
ของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมใหเนาเปอย และไมวาจะชําแหละ 
แยกออก หรืออยูในรางของสัตวปานั้นและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟน งา ขนาย นอ ขน 
เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรอืสวนตาง ๆ ของสัตวปาท่ีแยกออกจากรางของสัตวปาไมวาจะยังมีชีวิตหรือ
ตายแลว 

“เพาะพันธุ” หมายความวา  ขยายพันธุสัตวปาท่ีนํามาเล้ียงไวโดยวิธีผสมพันธุสัตวปา 
และหมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปาโดยวิธีผสมเทียมหรือการยายฝากตัวออนดวย 

“คา” หมายความวา  ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน จําหนาย จาย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์  ท้ังน้ี 
เพื่อประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไวเพ่ือขายดวย 

“นําเขา” หมายความวา  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผาน” หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักร 
“ดานตรวจสัตวปา” หมายความวา  ดานตรวจสัตวปาและซากของสัตวปา 
“สวนสัตวสาธารณะ” หมายความวา  สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตวปาไวเพื่อ

ประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา การคนควาหรือวิจัยของประชาชน และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวปา 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตวน้ํา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

______ 
 
มาตรา ๖  การกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครองใหกระทําโดยกฎกระทรวง 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับตั้งแตวันใด ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงนั้น 

แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได 
 
มาตรา ๗  ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ดวยความจําเปนและ

ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้ผูนั้นไมตองรับโทษ 
(๑) เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไวซึ่งทรัพยสินของ

ตนเองหรือผูอื่น 
(๒) การลานั้นไดกระทําพอสมควรแกเหต ุและ 
(๓) ในกรณีที่สัตวที่ถูกลานั้นเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง มิไดนําสัตวปาท่ีถกู

ลาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลานั้นเคลื่อนที่ และไดแจงเหตุท่ีไดลาสัตวปาไปแลวนั้นใหพนักงานเจาหนาท่ี
ทราบโดยไมชักชา 

ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหนึ่งตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไม
หรอืกรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบยีบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘  การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญตัินี ้ผูมีอํานาจอนุญาตจะตอง

ดําเนินการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูย่ืนคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ
อนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูมี
อํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอนั้น 

เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอื่น ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาต
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
แลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตให 

การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองตามพระราชบัญญตัินี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 

______ 
 
มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตว

ปาแหงชาติ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหอธิบดีกรมปาไมเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมหรือมูลนิธิที่
เกี่ยวของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับแตงตั้ง 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรอื 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ

แทนได และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง

มีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่

ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตามมาตรา ๓๓ การกําหนด

เขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตวปาที่จะหามลาในเขตนั้นตามมาตรา ๔๒ 
(๒) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๓๕ 
(๓) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารงุรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปา

และเขตหามลาสัตวปา 
(๔) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา 
ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 

______ 
 

มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง เวนแต
เปนการกระทําโดยทางราชการท่ีไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๖ 

 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิดของ

สัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได โดยกําหนดเปนกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเวนแต 
(๑) เปนการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ โดยไดรับ

ใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี 
(๒) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและ

ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งไดรับอนุญาตจากอธิบดีใหเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือ
สัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองเพื่อประโยชนแกกิจการสวนสัตวสาธารณะของตน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

การขออนุญาตและการอนญุาตใหเพาะพันธุสัตวตามวรรคหนึ่ง และการไดมาซึ่งสัตวปา
คุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตตาม (๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง และผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงการเลิกการ
ดําเนินการเพาะพันธุสัตวปาที่ไดรับอนุญาตตออธิบดีตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของ

สัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ี
ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว และโดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี และตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแก 
(๑) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ (๑) ท่ี

มีไวเพื่อการเพาะพันธุหรือไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว 
(๒) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตว

ปาคุมครองเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตามมาตรา ๒๙ และไดจัดแสดงไวในสวนสัตวสาธารณะท่ีไดรับอนุญาต 
ใหจัดต้ังข้ึน 

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของ

สัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตเปนการคาสัตวปาคุมครองชนิดที่
กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาว หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
สัตวปาดังกลาว  ท้ังน้ี โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบด ี

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไวในครอบครองซึ่งรังของสัตวปาสงวน

หรือสัตวปาคุมครอง 
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนตามกฎหมาย วา

ดวยอากรรังนกอีแอนและผูท่ีอาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดยิงสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตก และพระอาทิตยขึ้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
หมวด ๔ 

การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา 
______ 

 
 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาหรือซาก

ของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผานซ่ึงสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตว
ปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบด ี

การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวจะ
กระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ 
(๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่ตองมี

ใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตว
ปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคาของ

ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบด ี
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑  และมาตรา ๒๓ 

มิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการสํารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุมครองสัตวปา 
การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งกระทําโดยทางราชการ และโดยไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดี และตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อกิจการเพาะพันธุของผูรับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการชําระคาใชจาย คาบริการ หรอื
คาตอบแทน และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจตั้งดานตรวจสัตวปาและกําหนดเขตของดานโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘  ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเคล่ือนท่ี

ผานดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจ
สัตวปา โดยแสดงใบอนุญาตใหนําเคลื่อนท่ีเพื่อการคา ใหนาํเขา ใหสงออกหรือใหนําผาน แลวแตกรณี 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือแลวจึงใหนําเคลื่อนที่ตอไปได 

 
หมวด ๕ 

สวนสัตวสาธารณะ 
______ 

 
มาตรา ๒๙  ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบด ี
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหส้ินอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตแจงการเลิกการดําเนินกิจการ

สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๓๒ 
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
ในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๐  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับใบอนุญาตตองแจง

รายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวใน
ครอบครอง พรอมท้ังแสดงหลักฐานการไดมาตอพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อตรวจสอบและจดแจงไวใน
ทะเบียน 

ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวท่ีอยู
ในความครอบครองของตน อยูหรือแสดงไวภายในบริเวณสวนสัตวสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นและตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชาทุกครั้งที่สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวท่ีอยูใน
ครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง 

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวา บริเวณที่ตั้งของสวนสัตวสาธารณะหรือสถานที่เลี้ยงสัตว

มีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เง่ือนไข หรือขอกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๙ หรือเกิดมี
สภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชนที่เขาไปในสวนสัตวสาธารณะหรืออาจกอใหเกิดอันตรายหรือความ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ทุกขทรมานแกสัตวปาที่อยูในสวนสัตวสาธารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการปรบัปรุงแกไขสภาพเชนวานั้นใหหมดไปได 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
คําส่ัง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาปรับปรุงแกไขโดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๒  ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ 

ประสงคจะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา และใหผูรับ
ใบอนุญาตดําเนินการจาํหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวท่ีมีอยูใน
ครอบครองใหแกผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ รายอื่นหรือ
จําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของสัตวปาดังกลาวใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการบอก
เลิกไปยังอธิบดี 

เมื่อสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง 
หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยูเทาใด ใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว
ตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาตตองสงมอบสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาว ใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการตอไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๖ 

บริเวณและสถานที่หามลาสัตวปา 
______ 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวปาโดยปลอดภัยเพ่ือรักษาไวซ่ึงพันธุสัตวปา ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมี
แผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา 
“เขตรักษาพันธุสัตวปา” 

ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนท่ีดินท่ีมิไดอยูในกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 

 
มาตรา ๓๔  การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา
ท้ังหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 

 
มาตรา ๓๕  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขต

รักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
มาตรา ๓๖  ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน

หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๗  นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการ

ตามหนาท่ี หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๘  ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือปลูก 

หรือกอสรางส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรอืขุดหาแร 
ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย 
หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษาหรือบํารุง
เขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวจิัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให
การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจส่ัง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณ ีกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได  ท้ังน้ี ตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๙  การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอื่นที่พนักงานเจาหนาที่ไดตัด โคน หรือแผว

ถาง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๐  ใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปามีอํานาจส่ังใหผูฝาฝน

มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนมาตรา 
๓๘ วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

 
มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือ

มิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไวเพื่อประชาชนใช
เปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 
มาตรา ๔๒  บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือประชาชนใช

ประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตว
ปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดแลว หามมิ
ใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 

(๑) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น 
(๒) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น 
(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอื่น 

หรอืขุดหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง 
ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากอธิบด ีหรอื
เมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตหามลาแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปนตองปฏิบัติการตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา พนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
______ 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดไม
เกินเกาสิบวัน หรือถารัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นเสียก็ได 

ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตวปาสงวน 
สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวในครอบครอง ใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสัตวปา
สงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถาพนกําหนดนั้นแลวยังมิไดจําหนายหรือจําหนายไปบางสวน ใหสัตวปาหรือซาก
ของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายนั้นตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมง 
แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือนอกประเทศ ใหย่ืนคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีและจะตองเสียคาเบี้ยเล้ียงใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูไปปฏิบัติงานเทาอัตราของทาง
ราชการ และตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายจริง 

การยื่นคําขอและการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๕  ในการจบักุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๖  ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือคาตอบแทนเนื่องใน

การที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา 
อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนดังกลาวได ท้ังนี ้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เงินที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต
หามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ และใหใชจายในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
______ 

 
มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๒๓ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุหรือซาก

ของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ โดยไมไดรับอนญุาตตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตวปา

คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุก    

ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

หาพันบาท 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน    
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

เจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ ถาปรากฏวาผูนั้นไดยึดถือ 

ครอบครองทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจส่ังให
ผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุสัตว
ปานั้นได 

การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอื่นที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ไดตัด 
โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต
ระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายใหบุคคลอื่นใดที่มิใชสวนราชการมิได 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา หรอืรับไว โดย

ประการใดซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีไดจัด

ใหมีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๗  บรรดาอาวุธ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรอื

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเนื่องในการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผู
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม 

 
มาตรา ๕๘  บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปา

คุมครอง ผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาดังกลาว หรือรังของสัตวปาที่บุคคลไดมาหรือมีไวเนื่องจากการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลส่ังริบเสียท้ังส้ิน 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแต
กรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิตบิคุคล 

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีอํานาจเปรยีบเทียบปรับได และ
เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 
______ 

 
มาตรา ๖๑  เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใชบังคับการดําเนินการแก

สัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือซากของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความครอบครอง
ของบุคคลใดกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังนี้ 

(๑) ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความครอบครองกอนวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและจํานวนสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว หากผู
เปนเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นไมประสงคจะเล้ียงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไป ให
จําหนายสัตวปาคุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 
๒๙ หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม
มาตรา ๑๘ ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเม่ือส้ิน
ระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหสัตวปาคุมครองน้ันตกเปนของแผนดินและ
ใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาคุมครองนั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อ
นําไปดําเนินการ ท้ังน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีที่สัตวปา
คุมครองดังกลาวเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองซึ่งประสงค
จะเพาะพันธุสัตวนั้น ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได
แจงตอพนักงานเจาหนาท่ี และเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ตอไปได 

หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้น
ตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยูในสภาพอันสมควร
และปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด หากเห็นวาสัตวปาคุมครองนั้นไดรับการเลี้ยงดูดวยความเอาใจใสใน
สภาพอันสมควรและปลอดภัยใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นตอไปได โดยออก
ใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของหรือผูครอบครอง ใบอนุญาตดังกลาวใหมี
อายุเพียงเทาอายุของสัตวปาคุมครองนั้น ผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการ
เลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตวปาคุมครอง
นั้นเพิ่มจํานวนขึ้นโดยการสืบพันธุ หรือตาย ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

(๒) สําหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของแจงชนิดและจํานวน
ของซากของสัตวปาคุมครองท่ีอยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดเวลาเกา
สิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับเพื่อจดแจงไวในทะเบียน และใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปา



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองนั้นตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครองที่มีไวเพื่อคา เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดจดแจง
ชนิดและจํานวนของซากสัตวปานั้นไวแลว ใหผูครอบครองซากของสัตวปาเพื่อคานั้นดําเนินการจาํหนาย
ซากของสัตวปานั้นใหเสร็จส้ินภายในสามป 

แบบและวิธีการแจงตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปา
คุมครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตวปาคุมครองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ใหถือวาสัตวปาคุมครองประเภทท่ี ๑ และสัตวปาคุมครองประเภทท่ี ๒ ท่ี

กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนสัตวปา
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖๓  ใหบรรดาบริเวณที่ดินที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาอยู

แลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนเขตรักษา
พันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๔  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังนี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๕  ใหการอนุญาตใหลาสัตวปาสงวน ใบอนุญาตลาสัตวปาคุมครองทุกประเภท 

ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง และใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตว
ปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง ที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนอันสิ้นอายุนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดมีสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบ

ดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดนําสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง
ดังกลาว มามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ผูนั้นไม
ตองรับโทษ และใหสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของแผนดิน และเมื่อไดจดแจงชนิด
และจํานวนของสัตวปาที่รับมอบไวแลว อธิบดีอาจมอบสัตวปาดังกลาวใหอยูในความดูแลของผูนั้นตอไป
ไดตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตวน้ันเปนสําคัญ 

ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นแจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปา
ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไดจดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองตอไปได 
แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตโดยการตกทอดทางมรดก 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๗  ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตว
ปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
แจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของ
สัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไวแลว ใหปฏิบัติตอไปดังนี้ 

(๑) สําหรับสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองจําหนายสัตวปาสงวนใหแกผูจัดตั้ง
และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวแลวตามมาตรา ๖๙ ใหเสร็จส้ินภายในหน่ึง
รอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี และเม่ือส้ินระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปา
สงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใด ใหสัตวปาสงวนนั้นตกเปนของแผนดิน และใหเจาของหรือผู
ครอบครองสงมอบสัตวปาสงวนนั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณ ีเพื่อนําไปดําเนินการ 
ท้ังน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํามาตรา ๖๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

(๓) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองครอบครองซากของสัตว
ปาสงวนนั้นตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอน ใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 
หรือโดยการตกทอดทางมรดก 

(๔) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคาซึ่งสัตวปา
คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตดังกลาวไดย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๖๘ ใหผูนั้นคาสัตวปา
คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ซึ่งไดมาจากการเพาะพันธุตอไปได สําหรับสัตวปาคุมครองอันมิใช
เปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุที่มีไวในความครอบครองเพื่อ
คาใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสัตวปาคุมครองดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่ไดแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี เม่ือส้ินระยะเวลาดังกลาวแลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแก
กรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ  ท้ังน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๕) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคาซึ่ง
ซากของสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๐๓ เม่ือพนักงาน
เจาหนาที่ไดสํารวจและจดแจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ผูรับใบอนุญาตดังกลาวมีอยูใน
ความครอบครองไวแลว ใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหแกผูนั้น ผูรับ
ใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวดังกลาว จะตองจําหนายซากของสัตวปาท่ีมีอยูในความ
ครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
และตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับชนิดและจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเม่ือส้ินระยะเวลาดังกลาวมีซากของสัตวปาคุมครอง
เหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไป



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ท้ังนี ้เวนแตเปนซากของ
สัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุและผูนั้นไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๖๘ ไวแลว 

แบบและวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๘  ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ ดําเนินกิจการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปา
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือไดย่ืนคําขอแลว ให
ดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะอยูกอนหรือในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เม่ือไดรับคําขออนุญาตแลว และพนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบแลวเห็นวา
บริเวณและสถานที่ประกอบกิจการเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรค
สาม และมาตรา ๓๑ และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง 
หรือซากของสัตวปาดังกลาว ไวแลว ใหอธิบดีออกใบอนุญาตจัดตั้งและ 
ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแกผูนั้น 

 
มาตรา ๗๐  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดี ใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุดลงเวนแตเปนคําขออนุญาตดําเนิน
กิจการอันอาจอนญุาตไดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหอธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตนัน้ตอไป 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
อัตราคาธรรมเนียม 

______ 
 
๑. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ    ฉบบัละ    ๑,๐๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง 
    ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปา 
    คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ    ฉบบัละ       ๕๐๐ บาท 
๓. ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
    การเพาะพันธุ     ฉบบัละ    ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
   การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ 
   สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ฉบบัละ    ๑,๐๐๐ บาท 
๕. ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปา 
    คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ 
    สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ฉบบัละ       ๕๐๐ บาท 
๖. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซ่ึงสัตวปาหรือ 
    ซากของสัตวปา     ฉบบัละ       ๕๐๐ บาท 
๗. ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา 
    คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปา 
    คุมครอง      ฉบบัละ       ๕๐๐ บาท 
๘. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรอืซากของ 
    สัตวปาคุมครองเคลื่อนท่ีเพื่อการคา   ฉบบัละ       ๑๐๐ บาท 
๙. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน 
    ซึ่งสัตวปา หรือซากของสัตวปา   ฉบบัละ       ๕๐๐ บาท 
๑๐. ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว 
      สาธารณะ      ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง    ฉบบัละ       ๑๐๐ บาท 
๑๒. การตออายุใบอนุญาต    คร้ังละ        ๕๐๐ บาท 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

บัญชีสัตวปาสงวน 
______ 

 
๑. นกเจาฟาหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae 
๒. แรด Rhinoceros sondaicus 
๓. กระซู Didermocerus sumatraensis 
๔. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli 
๕. ควายปา Bubalus bubalis 
๖. ละองหรอืละม่ัง Cervus eldi 
๗. สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki 
๘. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรําหรือโครํา Capricornis sumatraensis 
๙. กวางผา Naemorhedus griseus 
๑๐. นกแตวแลวทองดํา Pitta gurneyi 
๑๑. นกกระเรียน Grus antigone 
๑๒. แมวลายหินออน Pardofelis marmorata 
๑๓. สมเสร็จ Tapirus indicus 
๑๔. เกงหมอ Muntiacus feai 
๑๕. พะยูนหรือหมูน้ํา Dugong dugon 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปาท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มาตรการตาง ๆ ท่ีมีอยูในกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถทําใหการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสมดัง
วัตถุประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปาและใหการสงวนและ
คุมครองสัตวปาควบคูกันไป และเนื่องจากปจจุบันไดมีความตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือกัน
เพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก  ดังน้ัน เพื่อปรับปรุงให
มาตรการในการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเสียใหม  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 


