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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสงวนและ คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
[รก.2535/15/1พ./28 กุมภาพันธ 2535]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 228 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สัตวปา" หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปกแมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและ
ดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความ รวมถึงสัตว
พาหนะที่ไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ แลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตว
พาหนะดังกลาว
"สัตวปาสงวน" หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชีทายพระราช บัญญัตินี้ และตามที่จะกําหนดโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
"สัตวปาคุมครอง" หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดให เปนสัตวปาคุมครอง
"ลา" หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวย ประการอื่นใดแกสัตวปาที่ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ และ
หมายความรวมถึง การไล การตอน การเรียก หรือการลอเพื่อการกระทําดังกลาวดวย
"ซากของสัตวปา" หมายความวา รางกายหรือสวนของรางของ สัตวปาที่ตายแลวหรือเนื้อของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม
ตากแหง หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมใหเนาเปอย และไมวาจะชําแหละ แยกออก หรืออยูใน รางของสัตวปานั้นและ
หมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือสวนตาง ๆ ของสัตวปาที่แยกออก
จาก รางของสัตวปาไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว
"เพาะพันธุ" หมายความวา ขยายพันธุสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวโดย วิธีผสมพันธุสัตวปา และหมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปา
โดยวิธีผสมเทียมหรือ การยายฝากตัวออนดวย
"คา" หมายความวา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และ
หมายความรวมถึง มีหรือแสดงไวเพื่อขายดวย
"นําเขา" หมายความวา นํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
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"นําผาน" หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร
"ดานตรวจสัตวปา" หมายความวา ดานตรวจสัตวปาและซากของ สัตวปา
"สวนสัตวสาธารณะ" หมายความวา สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวม สัตวปาไวเพื่อประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา
การคนควาหรือวิจัย ของประชาชน และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวปา
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะ ที่เกี่ยวกับสัตวน้ํา
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงวนและคุมครอง สัตวปาแหงชาติ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได
:: หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6 การกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปา คุมครอง ใหกระทําโดยกฎกระทรวงและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับตั้งแตวันใด ใหกําหนดไว ในกฎกระทรวงนั้น แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหก
สิบวันนับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษามิได
มาตรา 7 ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ดวย ความจําเปนและภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ผูนั้นไมตองรับ
โทษ
(1) เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษา ไวซึ่งทรัพยสนิ ของตนเองหรือผูอื่น
(2) การลานั้นไดกระทําพอสมควรแกเหตุ และ
(3) ในกรณีที่สัตวที่ถูกลานั้นเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง มิไดนําสัตวปาที่ถูกลาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลานั้น
เคลื่อนที่ และไดแจงเหตุ ที่ไดลาสัตวปาไปแลวนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา
ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหนึ่งตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี นําไป
ดําเนินการตามระเบียบที่ อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 8 การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจอนุญาตจะตองดําเนินการพิจารณาและแจงผลการ
พิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขออนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอให ผูยื่น
คําขอทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาต ตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผู
ยื่นคําขอนั้น
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอื่น ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ใชไดตามระยะเวลาที่กําหนด ไวในใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาตให
การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออก ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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:: หมวด 2 คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสงวน และคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ สหกรณเปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี กรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมนอยกวาหาคนแต ไม
เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหอธิบดีกรมปาไมเปนกรรมการและ เลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคม หรือมูลนิธิที่เกี่ยวของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ แตงตั้ง
มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม มาตรา 10 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความ สามารถ หรือ
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยู
ในตําแหนงเทากับ วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหเปนกรรมการ เพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธาน ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองค
ประชุม
มาตรา 14 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา 15 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตาม มาตรา 33 การกําหนดเขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิด
หรือประเภทของสัตวปา ที่จะหามลาในเขตนั้นตาม มาตรา 42
(2) ควบคุมใหการเปนไปตาม มาตรา 35
(3) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา
(4) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการให เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
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:: หมวด 3 การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
สัตวปา
มาตรา 16 หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปา คุมครอง เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการที่ไดรับ
ยกเวนตาม มาตรา 26
มาตรา 17 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจ กําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดที่
เพาะพันธุได โดยกําหนด เปนกฎกระทรวง
มาตรา 18 หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง เวนแต
(1) เปนการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 โดยไดรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี
(2) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับ ใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตาม
มาตรา 29 ซึ่งไดรับ อนุญาตจากอธิบดีใหเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองที่อยูในความ ครอบครองเพื่อประโยชน
แกกิจการสวนสัตวสาธารณะของตน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวตามวรรคหนึ่ง และ การไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับ
ใบอนุญาตตาม (1) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนด ไวในใบอนุญาต
ใบอนุญาตตาม (1) และ (2) ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาต ไดแจงการเลิกการดําเนินการเพาะพันธุสัตวปาที่ไดรับอนุญาต
ตออธิบดีตาม วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปา
คุมครอง เวนแตจะเปนสัตวปา คุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ สัตวปาดังกลาว
และโดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี และตองปฏิบัติตามขอกําหนด ในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแก
(1) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม มาตรา 18 (1) ที่มีไวเพื่อการเพาะพันธุหรือไดมาจาก
การเพาะพันธุ หรือ ซากของสัตวปาดังกลาว
(2) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา สงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองเพื่อกิจการสวนสัตว
สาธารณะของผูรับใบ อนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตาม มาตรา 29 และไดจัด แสดงไวในสวนสัตว
สาธารณะที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้น
มาตรา 20 หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซาก ของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทํา
จากซากของสัตวปา ดังกลาว เวนแตเปนการคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมา จากการเพาะพันธุ ซาก
ของสัตวปาดังกลาว หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา ดังกลาว ทั้งนี้ โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21 หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งรังของสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอน ตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอนและผูที่อาศัย
อํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 22 หามมิใหผูใดยิงสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตก และพระอาทิตยขึ้น
:: หมวด 4 การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา
มาตรา 23 ภายใตบังคับ มาตรา 24 หามมิใหผูใดนําเขาหรือ สงออกซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด หรือนําผาน ซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับ อนุญาตจากอธิบดี
การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือ
สงออกซึ่งสัตวปา คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตาม มาตรา 18 (1) หรือซากของสัตวปา คุมครองที่ไดมาจากการ
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เพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 24 การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซาก ของสัตวปาชนิดที่ตองมีใบอนุญาต หรือใบรับรองใหนําเขา
สงออก หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ ใบรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง เคลื่อนที่เพื่อการคาของผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 20 ตอง
ไดรับใบอนุญาตจาก อธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 26 บทบัญญัติ มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และ มาตรา 23 มิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อ
ประโยชนในการสํารวจ การศึกษา และวิจัยทางวิชาการ การคุมครองสัตวปา การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว สาธารณะ
ซึ่งกระทําโดยราชการ และโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และ ตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อกิจการ เพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม มาตรา 18 หรือ
เพื่อกิจการสวนสัตว สาธารณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตาม มาตรา 29 การเรียกเก็บ
และการชําระคาใชจาย คาบริการ หรือคาตอบแทน และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการ
มาตรา 27 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจตั้งดานตรวจสัตวปาและกําหนด เขตของดานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ สัตวปาดังกลาวเคลื่อนที่ผานดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปน
หนังสือตามแบบที่ อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวปา โดยแสดงใบอนุญาต ใหนําเคลื่อนที่เพื่อ
การคา ใหนําเขา ใหสงออกหรือใหนําผาน แลวแตกรณี เมื่อ พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือแลวจึงให
นําเคลื่อนที่ ตอไปได
:: หมวด 5 สวนสัตวสาธารณะ
มาตรา 29 ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตแจงการเลิก การดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตาม มาตรา 32
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม ขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต
มาตรา 30 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับ ใบอนุญาตตองแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปา
สงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมา ตอพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบและจดแจงไวในทะเบียน
ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ สัตวปาดังกลาวที่อยูในความครอบครองของตน อยูหรือ
แสดงไวภายในบริเวณ สวนสัตวสาธารณะที่จัดตั้งขึ้น และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา ทุกครั้งที่สัตวปาสงวน
สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่อยูใน ครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง
การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีการและ ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 ในกรณีที่ปรากฏวา บริเวณที่ตั้งของสวนสัตวสาธารณะ หรือสถานที่เลี้ยงสัตวมีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดที่กําหนดใน กฎกระทรวงออกตาม มาตรา 29 หรือเกิดมีสภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชน ที่เขาไปในสวน
สัตวสาธารณะหรืออาจกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแก สัตวปาที่อยูในสวนสัตวสาธารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจออก
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คําสั่งเปนหนังสือให ผูรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขสภาพเชนวานั้นใหหมดไปได
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
เขาปรับปรุงแกไข โดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาต
มาตรา 32 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตาม มาตรา 29 ประสงคจะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตว
สาธารณะ ตองแจงเปน หนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา และใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปา
คุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีอยูในครอบครองใหแก ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตาม มาตรา 29 รายอื่น หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 หรือซากของสัตวปา ดังกลาวใหแกผู
ไดรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม มาตรา 18 (1) ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการบอกเลิกไปยัง
อธิบดี
เมื่อสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตวปา สงวนสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยู
เทาใด ใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาต ตองสงมอบสัตว
ปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวใหแกกรม ปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบที่อธิบดี กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
:: หมวด 6 บริเวณและสถานที่หามลาสัตวปา
มาตรา 33 เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใด ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่ง
พันธุสัตวปา ก็ใหกระทําได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้น แนบทายพระ
ราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวาเขตรักษาพันธุสัตวปา
ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูใน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวง การเมือง
มาตรา 34 การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช เปนการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไป แนบทาย
พระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา 35 ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือ เครื่องหมายอื่นแสดงเขตรักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร
เพื่อใหประชาชนเห็นได วาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา
มาตรา 36 ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปาไมวา จะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บ
หรือทําอันตรายแกรัง ของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาต เปนหนังสือจากอธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 37 นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใด ซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขต
รักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือ ครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด
โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือ
เปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการ
เพาะพันธุ การศึกษาหรือ วิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความ
ปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปน หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือ
กรมประมง แลวแต กรณี กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งนี้ ตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 39 การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอื่นที่พนักงานเจาหนาที่ ไดตัด โคน หรือแผวถาง ตาม มาตรา 38 วรรคสอง ให
เปนไปตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา 40 ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปา มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ออกจากเขต
รักษาพันธุสัตวปาหรือ งดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝน มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ในเขต รักษาพันธุสัตวปา
มาตรา 41 หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของ
สัตวปาในบริเวณ วัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไวเพื่อประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มาตรา 42 บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณ ประโยชนหรือประชาชนใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือ ประเภทใดแลว หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(1) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น
(2) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น
(3) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลาย ตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว
หรือเปลี่ยนแปลง ทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนเหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวน
แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่อ อธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตหามลาแหงหนึ่งแหงใด
โดยเฉพาะ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปน ตองปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชน
ในการศึกษาหรือวิจัย ทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้น ตองปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
:: หมวด 7 พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 43 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมี อํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดไมเกินเกาสิบวัน หรือถา รัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตนั้นเสียก็ได
ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาวไวในครอบครอง ใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ สัตวปาดังกลาวที่มี
ไวในครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต ถาพนกําหนดนั้นแลวยังมิไดจําหนายหรือจําหนาย
ไปบางสวน ใหสัตวปา หรือซากของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายนั้นตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือ
กรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่ อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 44 ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอก
สถานที่ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือนอกประเทศ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่และจะตองเสียคา เบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูไปปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ และ ตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใช
จายจริง
การยื่นคําขอและการจายเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางใหแก พนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 45 ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือ คาตอบแทนเนื่องในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือ
ใหความสะดวกในเขต รักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบ เกี่ยวกับการเก็บ
คาบริการหรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
เงินที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษา พันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตอง
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เสียภาษีอากรใด ๆ และใหใชจายในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
:: หมวด 8 บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ผูใดฝาฝน มาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป
หรือปรับไมเกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดฝาฝน มาตรา 18 มาตรา 23 วรรคสอง หรือไม ปฏิบัติตาม มาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่น บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ เพาะพันธุหรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุ โดยไมไดรับ อนุญาตตาม มาตรา 19 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 50 ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือ
ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ สัตวดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาตตาม มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูใดฝาฝน มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 41 ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 52 ผูใดไมปฏิบัติตาม มาตรา 25 หรือ มาตรา 28 ตอง ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 53 ผูใดฝาฝน มาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 54 ผูใดฝาฝน มาตรา 38 หรือ มาตรา 42 วรรคสอง ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตาม มาตรา 38 ถา ปรากฏวาผูนั้นไดยึดถือ ครอบครองทําประโยชน หรืออยู
อาศัยในเขตรักษาพันธุ สัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของ
ผูกระทําความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุสัตวปานั้นได
การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอื่นที่ผูกระทําความผิดตาม มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ไดตัด โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายให บุคคลอื่นใดที่
มิใชสวนราชการมิได
มาตรา 55 ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว โดยประการใดซึ่งสัตวปาหรือซากของ
สัตวปาอันไดมา โดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 56 ผูใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่ง พนักงานเจาหนาที่ไดจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่
ลบเลือน เสียหาย หรือ ไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจํา ทั้งปรับ
มาตรา 57 บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยาน พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการ
กระทําความผิด หรือมีไวเนื่องในการกระทําความผิดตาม มาตรา 16 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42 วรรคสอง
ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม คําพิพากษาของศาลหรือไม
มาตรา 58 บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา สงวนซากของสัตวปาคุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
สัตวปาดังกลาว หรือรังของสัตวปาที่บุคคลไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ ใหศาลสั่งริบเสีย
ทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือ กรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 59 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้น ตนมิไดมี
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สวนรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 60 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน เดียว ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาไดชําระ คาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: บทเฉพาะกาล
มาตรา 61 เมื่อไดมีกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 วรรคหนึ่ง ใชบังคับการดําเนินการแกสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติม
ขึ้นหรือซาก ของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความครอบครองของบุคคลใดกอนวันที่ กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังนี้
(1) ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความ ครอบครองกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและ
จํานวนสัตวปาคุมครอง ที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ กฎกระทรวงใช
บังคับเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว หากผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นไมประสงคจะเลี้ยงดู
สัตวปาคุมครองนั้นตอไป ใหจําหนายสัตวปาคุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการ สวนสัตวสาธารณะตาม
มาตรา 29 หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนด ตาม มาตรา 17 ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม มาตรา 18 ให
เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้น ระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปา
คุมครองเหลืออยูเทาใดใหสัตวปาคุมครอง นั้นตกเปนของแผนดินและใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาคุมครอง
นั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ในกรณีที่ สัตวปาคุมครองดังกลาวเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 เจาของหรือผู
ครอบครองซึ่งประสงคจะเพาะพันธุสัตวนั้น ตองยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตเพาะพันธุตาม มาตรา 18 ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดแจงตอ พนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ตอไปได
หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะ เลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
สภาพการเลี้ยงดู สัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยูในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด หากเห็นวาสัตวปา
คุมครองนั้นไดรับการเลี้ยงดูดวยความเอาใจใสในสภาพ อันสมควรและปลอดภัยใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปา
คุมครองนั้น ตอไปได โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของ หรือผูครอบครอง ใบอนุญาต
ดังกลาวใหมีอายุเพียงเทาอายุของสัตวปาคุมครอง นั้น ผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดู
สัตวปา คุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อ สัตวปาคุมครองนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นโดยการ
สืบพันธุหรือตาย ผูรับใบอนุญาตตอง แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
(2) สําหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของ แจงชนิดและจํานวนของซากของสัตวปาคุมครองที่อยูใน
ความครอบครองของตน ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใช บังคับเพื่อจดแจงไวใน
ทะเบียน และใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง นั้นตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครองที่มีไวเพื่อการคา
เมื่อพนักงาน เจาหนาที่ไดจดแจงชนิดและจํานวนของซากสัตวปานั้นไวแลว ใหผูครอบครอง ซากของสัตวปาเพื่อคานั้น
ดําเนินการจําหนายซากของสัตวปานั้นใหเสร็จสิ้นภายใน สามป
แบบและวิธีการแจงตาม (1) และ (2) และการออกใบอนุญาต ใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว และใบรับรองการ
ครอบครองซากสัตวปา คุมครองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 ใหถือวาสัตวปาคุมครองประเภทที่ 1 และสัตวปา คุมครอง ประเภทที่ 2 ที่กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 63 ใหบรรดาบริเวณที่ดินที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและ เขตหามลาสัตวปาอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนเขตเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหาม ลาสัตวปาตามพระราชบัญญัติ
นี้ แลวแตกรณี
มาตรา 64 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 และ
ยังใชบังคับอยูกอน หรือ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง กับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา 65 ใหการอนุญาตใหลาสัตวปาสงวน ใบอนุญาตลาสัตวปา คุมครองทุกประเภท ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองหรือ
ซากของสัตวปาคุมครอง และใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง ที่ไดออกใหแก
บุคคลใดไวแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอัน สิ้นอายุนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
มาตรา 66 ผูใดมีสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความ ครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดนําสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาว มามอบใหแกพนักงาน เจาหนาที่ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตอง รับโทษ และใหสัตวปา สงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของ
แผนดิน และเมื่อไดจดแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาที่รับมอบไวแลว อธิบดีอาจมอบ สัตวปาดังกลาวใหอยูในความดูแลของ
ผูนั้นตอไปไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตวนั้นเปนสําคัญ
ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครอง โดยไมชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้น แจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปาดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน เกาสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ได จดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาสงวน
หรือสัตวปา คุมครองตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอื่นมิได เวนแตโดยการ ตกทอดทางมรดก
มาตรา 67 ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา สงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดย
ชอบดวยกฎหมาย อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวน ของสัตวปาสงวน สัตว
ปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปา คุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไว แลว ใหปฏิบัติตอไปดังนี้
(1) สําหรับสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองจําหนาย สัตวปาสงวนใหแกผูจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ที่ไดยื่น คําขออนุญาตไวแลวตาม มาตรา 69 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่
และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาสงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใด ใหสัตวปาสงวนนั้น ตกเปนของ
แผนดิน และใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาสงวน นั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไป
ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํา มาตรา 61 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(3) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครอง ครอบครองซากของสัตวปาสงวนนั้นตอไปได แตจะจําหนาย
จาย โอนใหแกผูอื่น มิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก
(4) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาต ใหคาซึ่งสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 เมื่อผูรับใบอนุญาตดังกลาวไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมา จาก
การเพาะพันธุตาม มาตรา 68 ใหผูนั้นคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ซึ่งไดมาจากการเพาะพันธุตอไปได
สําหรับสัตวปาคุมครองอันมิใช เปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุที่มีไว ในความ
ครอบครองเพื่อคาใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสัตวปาคุมครองดังกลาวให เสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ เมื่อสิ้นระยะเวลา ดังกลาวแลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุเหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแก กรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีเพื่อนําไป
ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(5) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับ ใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง สัตวปา พ.ศ.2503 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสํารวจและจดแจงชนิดและจํานวน ซากของ
สัตวปาคุมครองที่ผูรับใบอนุญาตดังกลาวมีอยูในความครอบครองไวแลว ใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปา
คุมครองชั่วคราวใหแกผูนั้น ผูรับ ใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวดังกลาว จะตองจําหนายซาก ของสัตวปาที่
มีอยูในความครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันที่ไดรับ ใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว และ
ตองจัดทํารายงาน เกี่ยวกับชนิดและจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอ พนักงานเจาหนาที่ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาว มีซากของสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และให
สงมอบ แกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ตามระเบียบ ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ เวนแตเปนซาก ของสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ และผูนั้นได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมา จากการเพาะพันธุตาม มาตรา 68 ไวแลว
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แบบและวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ ดําเนินกิจการคาสัตวปา คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่
ไดมาจากการเพาะพันธุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ ใน มาตรา 43 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 69 ผูใดจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะอยูกอน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดรับคําขออนุญาตแลว และ
พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลวเห็นวา บริเวณและสถานที่ประกอบกิจการ เปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวใน มาตรา
30 วรรคสอง และวรรคสาม และ มาตรา 31 และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวแลวใหอธิบดีออกใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแกผูนั้น
มาตรา 70 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราช บัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของ
อธิบดีใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุด ลงเวนแตเปนคําขออนุญาตดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี
พิจารณาคําขออนุญาตนั้นตอไป
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
1. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ ฉบับละ 1,000 บาท
2. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปา คุมครองที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุ ฉบับละ 500 บาท
3. ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก การเพาะพันธุ ฉบับละ 1,000 บาท
4. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ สัตวปาคุมครองที่ไดมา
จากการเพาะพันธุ ฉบับละ 1,000 บาท
5. ใบอนุญาตใหนําเขา หรือใหสงออกซึ่งสัตวปา คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ สัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุ ฉบับละ 500 บาท
6. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซึ่งสัตวปาหรือ ซากของสัตวปา ฉบับละ 500 บาท
7. ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปา คุมครอง ฉบับละ 500 บาท
8. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของ สัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา ฉบับละ 100 บาท
9. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน ซึ่งสัตวปา หรือซากของสัตวปา ฉบับละ 500 บาท
10. ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว สาธารณะ ฉบับละ 10,000 บาท
11. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท
12. การตออายุใบอนุญาต ครั้งละ 500 บาท
บัญชีสัตวปาสงวน
1. นกเจาฟาหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
2. แรด Rhinoceros sondaicus
3. กระซู Didermocerus sumatraensis
4. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli
5. ควายปา Bubalus bubalis
6. ละองหรือละมั่ง Cervus eldi
7. สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki
พระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

หนา 11-12

8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรําหรือโครํา Capricornis sumatraensis
9. กวางผา Naemorhedus griseus
10. นกแตวแลวทองดํา Pitta gurneyi
11. นกกระเรียน Grus antigone
12. แมวลายหินออน Pardofelis marmorata
13. สมเสร็จ Tapirus indicus
14. เกงหมอ Muntiacus feai
15. พะยูนหรือหมูน้ํา Dugong dugon
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับ มาเปนเวลานาน มาตรการตาง ๆ ที่มีอยูในกฎหมายดังกลาวไมสามารถทําให การสงวนและ
คุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสมดังวัตถุ ประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการ
ขยายพันธุสัตวปาและ ใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป และเนื่องจากปจจุบันไดมีความ ตกลงระหวางประเทศใน
การที่จะรวมมือกันเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของ ทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก ดังนั้น เพื่อปรับปรุงให
มาตรการใน การสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ ตกลงระหวางประเทศ สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง สัตวปาเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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