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พระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ�มครองสัตว�ป า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป3นป4ท่ี ๔๗ ในรัชกาลป7จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว<า 

 

โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว<าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติ ทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต<อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว<า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป3นต�นไป 

 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว�ป า” หมายความว<า สัตว�ทุกชนิดไม<ว<าสัตว�บก สัตว�น้ํา สัตว�ป4ก แมลงหรือแมง 

ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาติย<อมเกิดและดํารงชีวิตอยู<ในป าหรือในน้ํา และให�หมายความรวมถึงไข<ของสัตว�
ป าเหล<านั้นทุกชนิดด�วย แต<ไม<หมายความรวมถึงสัตว�พาหนะท่ีได�จดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตาม
กฎหมายว<าด�วยสัตว�พาหนะแล�ว และสัตว�พาหนะท่ีได�มาจากการสืบพันธุ�ของสัตว�พาหนะดังกล<าว 

“สัตว�ป าสงวน” หมายความว<า สัตว�ป าท่ีหายากตามบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ และ
ตามท่ีจะกําหนด โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา 

“สัตว�ป าคุ�มครอง” หมายความว<า สัตว�ป าตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดให�เป3นสัตว�ป า
คุ�มครอง 

“ล<า” หมายความว<า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ<า หรือทําอันตรายด�วยประการอ่ืนใดแก<สัตว�
ป าท่ีไม<มีเจ�าของและอยู<เป3นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล< การต�อน การเรียก หรือการล<อเพ่ือ
การกระทําดังกล<าวด�วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๕/หน�า ๑/๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๓๕ 
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“ซากของสัตว�ป า” หมายความว<า ร<างกายหรือส<วนของร<างของสัตว�ป าท่ีตายแล�ว
หรือเนื้อของสัตว�ป า ไม<ว<าจะได�ปPQง ย<าง รม ตากแห�ง หมัก หรือทําอย<างอ่ืนเพ่ือไม<ให�เน<าเปRSอย และไม<
ว<าจะชําแหละ แยกออก หรืออยู<ในร<างของสัตว�ป านั้นและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟ7น งา 
ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส<วนต<าง ๆ ของสัตว�ป าท่ีแยกออกจากร<างของสัตว�ป า
ไม<ว<าจะยังมีชีวิตหรือตายแล�ว 

“เพาะพันธุ�” หมายความว<า ขยายพันธุ�สัตว�ป าท่ีนํามาเลี้ยงไว�โดยวิธีผสมพันธุ�สัตว�ป า 
และหมายความรวมถึงขยายพันธุ�สัตว�ป าโดยวิธีผสมเทียมหรือการย�ายฝากตัวอ<อนด�วย 

“ค�า” หมายความว<า ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน จําหน<าย จ<าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์  
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ในทางการค�า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว�เพ่ือขายด�วย 

“นําเข�า” หมายความว<า นําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร 

“ส<งออก” หมายความว<า นําหรือส<งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“นําผ<าน” หมายความว<า นําหรือส<งผ<านราชอาณาจักร 

“ด<านตรวจสัตว�ป า” หมายความว<า ด<านตรวจสัตว�ป าและซากของสัตว�ป า 

“สวนสัตว�สาธารณะ” หมายความว<า สถานท่ีหรือบริเวณซ่ึงรวบรวมสัตว�ป าไว�เพ่ือ
ประโยชน�แก<การพักผ<อนหย<อนใจ การศึกษา การค�นคว�าหรือวิจัยของประชาชน และเป3นแหล<ง
เพาะพันธุ�สัตว�ป า 

“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว<า ผู� ซ่ึ งรัฐมนตรีแต<งต้ังให�ปฏิ บั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว<า อธิบดีกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรืออธิบดี
กรมประมงเฉพาะท่ีเก่ียวกับสัตว�น้ํา 

“คณะกรรมการ” หมายความว<า คณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าแห<งชาติ 

“รัฐมนตรี” หมายความว<า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว<าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม*
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจแต<งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนด
ค<าธรรมเนียมไม<เกินอัตราท�ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว�นค<าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
   

 

มาตรา ๖  การกําหนดให�สัตว�ป าชนิดใดเป3นสัตว�ป าคุ�มครองให�กระทําโดย
กฎกระทรวง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กฎกระทรวงท่ีออกตามวรรคหนึ่ งจะใช� บั งคับ ต้ังแต<วัน ใด ให� กําหนดไว� ใน
กฎกระทรวงนั้น แต<จะกําหนดให�ใช�บังคับก<อนหกสิบวันนับแต<วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได� 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  ผู�ใดล<าสัตว�ป าโดยฝ าฝRนต<อบทแห<งพระราชบัญญัตินี้ ด�วยความจําเป3น
และภายใต�เง่ือนไขดังต<อไปนี้ ผู�นั้นไม<ต�องรับโทษ 

(๑) เพ่ือให�ตนเองหรือผู�อ่ืนพ�นจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว�ซ่ึงทรัพย�สิน
ของตนเองหรือผู�อ่ืน 

(๒) การล<านั้นได�กระทําพอสมควรแก<เหตุ และ 

(๓) ในกรณีท่ีสัตว�ท่ีถูกล<านั้นเป3นสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครอง มิได�นําสัตว�ป าท่ี
ถูกล<าหรือซากของสัตว�ป าท่ีถูกล<านั้นเคลื่อนท่ี และได�แจ�งเหตุท่ีได�ล<าสัตว�ป าไปแล�วนั้นให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีทราบโดยไม<ชักช�า 

ให�สัตว�ป าหรือซากของสัตว�ป าท่ีถูกล<าตามวรรคหนึ่งตกเป3นของแผ<นดิน และให�กรม
อุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบท่ี
อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘  การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผู�มีอํานาจอนุญาต
จะต�องดําเนินการพิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาคําขอให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแต<วัน
ได�รับคําขออนุญาต และถ�ามิได�แจ�งผลการพิจารณาคําขอให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลา
ดังกล<าว ให�ถือว<าผู�มีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและต�องออกใบอนุญาตให�แก<ผู�ยื่นคําขอ
นั้น 

เว�นแต<พระราชบัญญัตินี้จะได�กําหนดอายุใบอนุญาตไว�เป3นอย<างอ่ืน ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให�ใช�ได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต ถ�าผู�รับ
ใบอนุญาตประสงค�จะขอต<ออายุใบอนุญาตให�ยื่นคําขอเสียก<อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอต<อ
อายุใบอนุญาตแล�วจะประกอบกิจการต<อไปก็ได�จนกว<าผู�มีอํานาจอนุญาตจะสั่งไม<ต<ออายุใบอนุญาตให� 

การต<ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้  ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าแห<งชาติ 
   

 

มาตรา ๙  ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว<า “คณะกรรมการสงวนและคุ�มครอง
สัตว�ป าแห<งชาติ” ประกอบด�วย รัฐมนตรีว<าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม* เป3น
ประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม* ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
การต<างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว� อธิบดี
กรมศุลกากร อธิบดีกรมการค�าต<างประเทศ เป3นกรรมการโดยตําแหน<ง และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืน
อีกไม<น�อยกว<าห�าคนแต<ไม<เกินสิบเอ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต<งต้ัง และให�อธิบดีกรมอุทยานแห<งชาติ 
สัตว�ป า และพันธุ�พืช*เป3นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให�แต<งต้ังจากผู�แทนของสมาคมหรือมูลนิธิท่ี
เก่ียวข�องกับสัตว�ป าไม<น�อยกว<าก่ึงหนึ่งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับแต<งต้ัง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังอยู< ในตําแหน<งคราวละสองป4 
กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน<งอาจได�รับแต<งต้ังอีกได� 

 

มาตรา ๑๑  นอกจากการพ�นจากตําแหน<งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต<งต้ังพ�นจากตําแหน<ง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออก 

(๔) ถูกศาลสั่งให�เป3นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือ 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต<ในความผิดอันได�กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน<งก<อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต<งต้ังผู�อ่ืนเป3น
กรรมการแทนได� และให�ผู�ซ่ึงได�รับแต<งต้ังอยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ีเหลืออยู<ของกรรมการซ่ึงตน
แทน 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว<างท่ีกรรมการซ่ึงแต<งต้ังไว�
แล�วยังมีวาระอยู<ในตําแหน<ง ให�ผู�ซ่ึงได�รับแต<งต้ังให�เป3นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ี
เหลืออยู<ของกรรมการซ่ึงแต<งต้ังไว�แล�ว 

 

มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ถ�าประธานกรรมการไม<มาประชุมหรือไม<อยู<
ในท่ีประชุม ให�คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให�ถือเสียงข�างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท<ากันให�ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม<น�อยกว<าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป3นองค�ประชุม 

 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะต้ังอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย<างหนึ่ง
อย<างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได� 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต<อไปนี้ 
(๑) ให�ความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าตามมาตรา ๓๓ การ

กําหนดเขตห�ามล<าสัตว�ป าและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตว�ป าท่ีจะห�ามล<าในเขตนั้นตาม
มาตรา ๔๒ 

(๒) ควบคุมให�การเป3นไปตามมาตรา ๓๕ 

(๓) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพ่ือประโยชน�ในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุ�สัตว�
ป าและเขตห�ามล<าสัตว�ป า 

(๔) ให�ความเห็นชอบเก่ียวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ�ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการให�เป3นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดให�เป3นหน�าท่ีของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 

การล<า การเพาะพันธุ� การครอบครอง และการค�าซ่ึงสัตว�ป า 

ซากของสัตว�ป าและผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า 
   

 

มาตรา ๑๖  ห�ามมิให�ผู�ใดล<า หรือพยายามล<าสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครอง เว�น
แต<เป3นการกระทําโดยทางราชการท่ีได�รับยกเว�นตามมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๑๗  ให�รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิด
ของสัตว�ป าคุ�มครองให�เป3นสัตว�ป าชนิดท่ีเพาะพันธุ�ได� โดยกําหนดเป3นกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๘  ห�ามมิให�ผู�ใดเพาะพันธุ�สัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองเว�นแต< 
(๑) เป3นการเพาะพันธุ�สัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ โดยได�รับ

ใบอนุญาตให�เพาะพันธุ�จากอธิบดี 

(๒) เป3นการเพาะพันธุ�สัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองของผู�รับใบอนุญาตจัดต้ัง
และดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซ่ึงได�รับอนุญาตจากอธิบดีให�เพาะพันธุ�สัตว�ป า
สงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองเพ่ือประโยชน�แก<กิจการสวนสัตว�สาธารณะของตน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให�เพาะพันธุ�สัตว�ตามวรรคหนึ่ง และการได�มาซ่ึงสัตว�
ป าคุ�มครองเพ่ือการเพาะพันธุ�ของผู�รับใบอนุญาตตาม (๑) ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และผู�รับใบอนุญาตจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให�สิ้นอายุลงเม่ือผู�รับใบอนุญาตได�แจ�งการเลิกการ
ดําเนินการเพาะพันธุ�สัตว�ป าท่ีได�รับอนุญาตต<ออธิบดีตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๙  ห�ามมิให�ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซาก
ของสัตว�ป าสงวน หรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง เว�นแต<จะเป3นสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๑๗ ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว และโดยต�องได�รับอนุญาตจาก
อธิบดี และต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให�ใช�บังคับแก< 
(๑) การครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองของผู�รับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ 

(๑) ท่ีมีไว�เพ่ือการเพาะพันธุ�หรือได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว 

(๒) การครอบครองสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวนหรือซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองเพ่ือกิจการสวนสัตว�สาธารณะของผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�
สาธารณะตามมาตรา ๒๙ และได�จัดแสดงไว�ในสวนสัตว�สาธารณะท่ีได�รับอนุญาตให�จัดต้ังข้ึน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๐  ห�ามมิให�ผู�ใดค�าสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน 
ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล<าว เว�นแต<เป3นการค�าสัตว�ป า
คุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� ซากของสัตว�ป าดังกล<าว หรือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล<าว  ท้ังนี้ โดยได�รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๑  ห�ามมิให�ผู�ใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไว�ในครอบครองซ่ึงรังของสัตว�ป า
สงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครอง 

ความในวรรคหนึ่ง มิให�ใช�บังคับแก<ผู�ซ่ึงได�รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ<นตามกฎหมาย 
ว<าด�วยอากรรังนกอีแอ<นและผู�ท่ีอาศัยอํานาจของผู�รับอนุญาตดังกล<าว แต<ต�องปฏิบัติตามระเบียบท่ี
อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๒  ห�ามมิให�ผู�ใดยิงสัตว�ป าในเวลาระหว<างพระอาทิตย�ตก และพระอาทิตย�
ข้ึน 

 

หมวด ๔ 

การนําเข�า ส<งออก นําผ<าน นําเคลื่อนท่ีซ่ึงสัตว�ป า และด<านตรวจสัตว�ป า 
   

 

มาตรา ๒๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๔ ห�ามมิให�ผู�ใดนําเข�าหรือส<งออกซ่ึงสัตว�ป าหรือ
ซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผ<านซ่ึงสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซาก
ของสัตว�ป าดังกล<าว เว�นแต<จะได�รับอนุญาตจากอธิบดี 

การนําเข�าหรือส<งออกซ่ึงสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว
จะกระทํามิได� เว�นแต<เป3นการนําเข�าหรือส<งออกซ่ึงสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ตาม
มาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�และโดยได�รับใบอนุญาตจาก
อธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให� เป3นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๔  การนําเข�า ส<งออก หรือนําผ<านซ่ึงสัตว�ป าหรือซากของสัตว�ป าชนิดท่ี
ต�องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให�นําเข�า ส<งออก หรือนําผ<าน ตามความตกลงระหว<างประเทศว<าด�วย
การค�าสัตว�ป าและซากของสัตว�ป า ต�องได�รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให�เป3นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๕  การนําสัตว�ป าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค�า
ของผู�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต�องได�รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑  และมาตรา 
๒๓ มิให�ใช�บังคับแก<การกระทําเพ่ือประโยชน�ในการสํารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การ
คุ�มครองสัตว�ป า การเพาะพันธุ� หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว�สาธารณะ ซ่ึงกระทําโดยทางราชการ และโดย
ได�รับอนุญาตเป3นหนังสือจากอธิบดี และต�องปฏิบัติตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป3นการกระทําเพ่ือกิจการเพาะพันธุ�ของผู�รับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว�สาธารณะของผู�รับใบอนุญาตจัดต้ังและ
ดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการชําระค<าใช�จ<าย ค<าบริการ หรือ
ค<าตอบแทน และราคาสัตว�ป า ให�เป3นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๗  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจต้ังด<านตรวจสัตว�ป าและกําหนดเขตของด<านโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๘  ผู�ใดนําสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว
เคลื่อนท่ีผ<านด<านตรวจสัตว�ป า ต�องแจ�งเป3นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ประจําด<านตรวจสัตว�ป า โดยแสดงใบอนุญาตให�นําเคลื่อนท่ีเพ่ือการค�า ให�นําเข�า ให�ส<งออกหรือให�นํา
ผ<าน แล�วแต<กรณี เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบและอนุญาตเป3นหนังสือแล�วจึงให�นําเคลื่อนท่ี
ต<อไปได� 

 

หมวด ๕ 

สวนสัตว�สาธารณะ 
   

 

มาตรา ๒๙  ผู�ใดประสงค�จะจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะต�องได�รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให�สิ้นอายุลงเม่ือผู�รับใบอนุญาตแจ�งการเลิกการดําเนิน
กิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๓๒ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะ ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดใน
กฎกระทรวงและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต 

 

มาตรา ๓๐  เม่ือได�รับใบอนุญาตแล�ว ก<อนเปPดดําเนินการ ผู�รับใบอนุญาตต�องแจ�ง
รายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวท่ีมีไว�ใน
ครอบครอง พร�อมท้ังแสดงหลักฐานการได�มาต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ี เพ่ือตรวจสอบและจดแจ�งไว�ใน
ทะเบียน 

ผู�รับใบอนุญาตต�องจัดให�สัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว
ท่ีอยู<ในความครอบครองของตน อยู<หรือแสดงไว�ภายในบริเวณสวนสัตว�สาธารณะท่ีจัดต้ังข้ึนและต�อง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แจ�งต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยไม<ชักช�าทุกครั้งท่ีสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป า
ดังกล<าวท่ีอยู<ในครอบครองเพ่ิมจํานวนข้ึนหรือลดจํานวนลง 

การแจ�งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�เป3นไปตามวิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีปรากฏว<า บริเวณท่ีต้ังของสวนสัตว�สาธารณะหรือสถานท่ี
เลี้ยงสัตว�มีสภาพขัดต<อหลักเกณฑ� เง่ือนไข หรือข�อกําหนดท่ีกําหนดในกฎกระทรวงออกตามมาตรา 
๒๙ หรือเกิดมีสภาพอันอาจเป3นอันตรายแก<ประชาชนท่ีเข�าไปในสวนสัตว�สาธารณะหรืออาจก<อให�เกิด
อันตรายหรือความทุกข�ทรมานแก<สัตว�ป าท่ีอยู<ในสวนสัตว�สาธารณะ ให�อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป3น
หนังสือให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแก�ไขสภาพเช<นว<านั้นให�หมดไปได� 

ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตไม<ดําเนินการตามคําสั่งให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในคําสั่ง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าปรับปรุงแก�ไขโดยเรียกค<าใช�จ<ายจากผู�รับใบอนุญาต 

 

มาตรา ๓๒  ผู�รับใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา 
๒๙ ประสงค�จะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะ ต�องแจ�งเป3นหนังสือให�อธิบดีทราบล<วงหน�า และ
ให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการจําหน<ายสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวท่ีมี
อยู<ในครอบครองให�แก<ผู�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ 
รายอ่ืนหรือจําหน<ายสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวให�แก<
ผู�ได�รับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ (๑) ให�เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต<วันท่ีได�
แจ�งการบอกเลิกไปยังอธิบดี 

เม่ือสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร�อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตว�ป าสงวน สัตว�ป า
คุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวเหลืออยู<เท<าใด ให�สัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของ
สัตว�ป าดังกล<าวตกเป3นของแผ<นดิน โดยผู�รับใบอนุญาตต�องส<งมอบสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือ
ซากของสัตว�ป าดังกล<าว ให�แก<กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<
กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการต<อไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๖ 

บริเวณและสถานท่ีห�ามล<าสัตว�ป า 
   

 

มาตรา ๓๓  เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณท่ีดินแห<งใดให�เป3นท่ีอยู<
อาศัยของสัตว�ป าโดยปลอดภัยเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงพันธุ�สัตว�ป า ก็ให�กระทําได�โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา 
และให�มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห<งบริเวณท่ีกําหนดนั้นแนบท�ายพระราชกฤษฎีกาด�วย บริเวณท่ีกําหนด
นี้เรียกว<า “เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า” 

ท่ีดินท่ีกําหนดให�เป3นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป านั้น ต�องเป3นท่ีดินท่ีมิได�อยู<ในกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลใดซ่ึงมิใช<ทบวงการเมือง 

 

มาตรา ๓๔  การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า ไม<ว<าท้ังหมดหรือ
บางส<วน ให�กระทําได�โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีท่ีมิใช<เป3นการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ�
สัตว�ป าท้ังหมด ให�มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีเปลี่ยนแปลงไปแนบท�ายพระราชกฤษฎีกาด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

มาตรา ๓๕  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดให�มีหลักเขตและป]าย หรือเครื่องหมายอ่ืน
แสดงเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าไว�ตามสมควร เพ่ือให�ประชาชนเห็นได�ว<าเป3นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า 

 

มาตรา ๓๖  ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า ห�ามมิให�ผู�ใดล<าสัตว�ป า ไม<ว<าจะเป3นสัตว�ป า
สงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองหรือมิใช< หรือเก็บหรือทําอันตรายแก<รังของสัตว�ป า เว�นแต<จะกระทําเพ่ือ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและได�รับอนุญาตเป3นหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๗  นอกจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าพนักงานอ่ืนใดซ่ึงต�องเข�าไป
ปฏิบัติการตามหน�าท่ี ห�ามมิให�ผู�ใดเข�าไปในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า เว�นแต<ได�รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี 

ผู�ได�รับอนุญาตให�เข�าไปในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า ต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๘  ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า ห�ามมิให�ผู�ใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือ
ปลูก หรือก<อสร�างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค<น แผ�วถาง เผา หรือทําลายต�นไม�หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือ
ขุดหาแร< ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว� หรือปล<อยสัตว�หรือสัตว�ป า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําให�น้ําใน
ลําน้ํา ลําห�วย หนอง บึง ท<วมท�น เหือดแห�ง เป3นพิษ หรือเป3นอันตรายต<อสัตว�ป า 

ในกรณีท่ีมีความจําเป3นต�องปฏิบัติการเพ่ือประโยชน�ในการคุ�มครอง ดูแล รักษาหรือ
บํารุงเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า เพ่ือการเพาะพันธุ� การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการให�การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความปลอดภัย หรือให�ความรู�แก<ประชาชน 
ให�อธิบดีมีอํานาจสั่งเป3นหนังสือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีของกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า 
และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี กระทําการอย<างหนึ่งอย<างใดในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าได�  
ท้ังนี้ ตาม ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๙  การจัดการกับไม�หรือพฤกษชาติอ่ืนท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตัด โค<น 
หรือแผ�วถาง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให�เป3นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๐  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงประจําเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป ามีอํานาจสั่งให�
ผู�ฝ าฝRนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าหรืองดเว�นการกระทําใด ๆ อันเป3นการ
ฝ าฝRนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป า 

 

มาตรา ๔๑  ห�ามมิให�ผู�ใดล<าสัตว�ป า ไม<ว<าจะเป3นสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครอง
หรือมิใช< หรือเก็บหรือทําอันตรายแก<รังของสัตว�ป า ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานท่ีท่ีจัดไว�เพ่ือ
ประชาชนใช�เป3นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๒  บริเวณสถานท่ีท่ีใช�ในราชการหรือใช�เพ่ือสาธารณประโยชน�หรือ
ประชาชนใช�ประโยชน�ร<วมกันแห<งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดให�เป3น
เขตห�ามล<าสัตว�ป าชนิดหรือประเภทใดก็ได� โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือได�มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตห�ามล<าสัตว�ป าชนิดหรือประเภทใดแล�ว 
ห�ามมิให�ผู�ใดกระทําการดังต<อไปนี้ 

(๑) ล<าสัตว�ป าชนิดหรือประเภทนั้น 

(๒) เก็บหรือทําอันตรายแก<รังของสัตว�ป าซ่ึงห�ามมิให�ล<านั้น 

(๓) ยึดถือครอบครองท่ีดิน หรือตัด โค<น แผ�วถาง เผา ทําลายต�นไม� หรือพฤกษชาติ
อ่ืน หรือขุดหาแร< ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว� หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําให�น้ําในลําน้ํา ลําห�วย 
หนอง บึง ท<วมท�น เหือดแห�ง เป3นพิษ หรือเป3นอันตรายต<อสัตว�ป า เว�นแต<ได�รับอนุญาตเป3นหนังสือ
จากอธิบดี หรือเม่ืออธิบดีได�ประกาศอนุญาตไว�เป3นคราว ๆ ในเขตห�ามล<าแห<งหนึ่งแห<งใดโดยเฉพาะ 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าพนักงานอ่ืนใดมีความจําเป3นต�องปฏิบัติการตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติการเพ่ือประโยชน�ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตห�ามล<าสัตว�ป า 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าพนักงานนั้นต�องปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

หมวด ๗ 

พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 

มาตรา ๔๓  เม่ือปรากฏว<าผู� รับ ใบอนุญ าตผู� ใด  ฝ าฝRนหรือไม<ปฏิ บั ติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข�อกําหนด หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต หรือไม<ปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ได�ไม<เกินเก�าสิบวัน หรือถ�ารัฐมนตรีเห็นสมควรโดยได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได� 

ในกรณีท่ีเพิกถอนใบอนุญาต ถ�าผู�รับใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตว�ป า
สงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวไว�ในครอบครอง ให�ผู�ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จําหน<ายสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าวท่ีมีไว�ในครอบครองภายในสามสิบ
วันนับแต<วันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถ�าพ�นกําหนดนั้นแล�วยังมิได�จําหน<ายหรือจําหน<ายไป
บางส<วน ให�สัตว�ป าหรือซากของสัตว�ป าท่ียังมิได�จําหน<ายหรือเหลือจําหน<ายนั้นตกเป3นของแผ<นดิน 
และให�กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี นําไปดําเนินการตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีบุคคลใดประสงค�จะให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ ไม<ว<าในหรือนอกประเทศ ให�ยื่น
คําขอต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ีและจะต�องเสียค<าเบ้ียเลี้ยงให�แก<พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ไปปฏิบัติงานเท<า
อัตราของทางราชการ และต�องจ<ายค<าพาหนะเดินทางให�แก<พนักงานเจ�าหน�าท่ีเท<าท่ีจําเป3นและใช�จ<าย
จริง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การยื่นคําขอและการจ<ายค<าเบ้ียเลี้ยงและค<าพาหนะเดินทางให�แก<พนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๕  ในการจับกุมปราบปรามผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป3นพนักงานฝ ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา ๔๖  ถ�าเห็นเป3นการสมควรให�ประชาชนชําระค<าบริการหรือค<าตอบแทน
เนื่องในการท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�บริการหรือให�ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าหรือเขตห�ามล<า
สัตว�ป า อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเก่ียวกับการเก็บค<าบริการหรือค<าตอบแทน
ดังกล<าวได�  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เงินท่ีเก็บได�ตามวรรคหนึ่ง และเงินท่ีมีผู�บริจาคเพ่ือบํารุงเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าหรือ
เขตห�ามล<าสัตว�ป า ให�ได�รับยกเว�นไม<ต�องเสียภาษีอากรใด ๆ และให�ใช�จ<ายในการบํารุงรักษาเขตรักษา
พันธุ�สัตว�ป าหรือเขตห�ามล<าสัตว�ป าตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 

มาตรา ๔๗  ผู�ใดฝ าฝRนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินสี่ป4 หรือปรับไม<เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๘  ผู�ใดฝ าฝRนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไม<ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๙ ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินสามป4 หรือปรับไม<เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๔๙  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�หรือ
ซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� โดยไม<ได�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต�องระวางโทษ
จําคุกไม<เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม<เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๐  ผู�ใดทําการค�าสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ซากของสัตว�ป า
คุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ดังกล<าวโดยมิได�รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินสองป4 หรือปรับไม<เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๑  ผู�ใดฝ าฝRนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ต�องระวางโทษจําคุก
ไม<เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม<เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๒  ผู�ใดไม<ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ต�องระวางโทษปรับไม<
เกินห�าพันบาท 

 

มาตรา ๕๓  ผู�ใดฝ าฝRนมาตรา ๓๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินห�าป4 หรือปรับไม<เกิน
ห�าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

มาตรา ๕๔  ผู�ใดฝ าฝRนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุก
ไม<เกินเจ็ดป4 หรือปรับไม<เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีศาลพิพากษาว<าผู�ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ ถ�าปรากฏว<าผู�นั้นได�
ยึดถือ ครอบครองทําประโยชน� หรืออยู<อาศัยในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าท่ีตนได�กระทําผิด ศาลมีอํานาจ
สั่งให�ผู�กระทําความผิด คนงาน ผู�รับจ�าง ผู�แทน และบริวารของผู�กระทําความผิดออกไปจากเขตรักษา
พันธุ�สัตว�ป านั้นได� 

การจัดการกับไม�หรือพฤกษชาติอ่ืนท่ีผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ได�
ตัด โค<น  หรือแผ�วถางลงไว� ให� เป3นไปตามระเบียบท่ีอธิบ ดี กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ แต<ระเบียบดังกล<าวจะกําหนดให�จําหน<ายให�บุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช<ส<วนราชการมิได� 

 

มาตรา ๕๕  ผู�ใดช<วยซ<อนเร�น ช<วยจําหน<าย ช<วยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา หรือรับ
ไว� โดยประการใดซ่ึงสัตว�ป าหรือซากของสัตว�ป าอันได�มาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ต�องระวางโทษจําคุกไม<เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม<เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๖  ผู�ใดกระทําให�หลักเขต ป]าย หรือเครื่องหมายอ่ืน ซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ได�จัดให�มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนท่ี ลบเลือน เสียหาย หรือไร�ประโยชน� ต�องระวางโทษจําคุกไม<
เกินสี่ป4 หรือปรับไม<เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๗  บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช� สัตว�พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ท่ีบุคคลได�มาหรือได�ใช�ในการกระทําความผิด หรือมีไว�เนื่องในการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ให�ริบเสียท้ังสิ้น ไม<ว<า
จะมีผู�ถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม< 

 

มาตรา ๕๘  บรรดาสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน ซากของ
สัตว�ป าคุ�มครอง ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล<าว หรือรังของสัตว�ป าท่ีบุคคลได�มาหรือมีไว�
เนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ศาลสั่งริบเสียท้ังสิ้น 

บรรดาสิ่งท่ีศาลสั่งริบ ให�ตกเป3นของแผ<นดิน และให�กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า 
และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดซ่ึงต�องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป3นนิติ
บุคคล กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือผู�แทนของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด�วย เว�นแต<จะพิสูจน�ได�ว<าการกระทํานั้นตนมิได�มีส<วนรู�เห็นหรือยินยอมด�วย 

 

มาตรา ๖๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให�อธิบดี
หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ได� และเม่ือผู�ต�องหาได�ชําระค<าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล�ว ให�ถือว<าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๖๑  เม่ือได�มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใช�บังคับการดําเนินการ
แก<สัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึน หรือซากของสัตว�ป าคุ�มครองดังกล<าวท่ีอยู<ในความ
ครอบครองของบุคคลใดก<อนวันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับ ให�เป3นไปดังนี้ 

(๑) ให�ผู�มีสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนอยู<ในความครอบครองก<อนวันท่ี
กฎกระทรวงใช�บังคับ แจ�งชนิดและจํานวนสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองของตนต<อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�
ตรวจสอบแล�ว หากผู�เป3นเจ�าของหรือผู�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองนั้นไม<ประสงค�จะเลี้ยงดูสัตว�ป า
คุ�มครองนั้นต<อไป ให�จําหน<ายสัตว�ป าคุ�มครองนั้นให�แก<ผู�รับใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวน
สัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ หรือจําหน<ายสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ให�แก<ผู�รับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ ให�เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต<วันท่ีได�แจ�งต<อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล<าวแล�ว ยังมีสัตว�ป าคุ�มครองเหลืออยู<เท<าใดให�สัตว�ป าคุ�มครอง
นั้นตกเป3นของแผ<นดินและให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองส<งมอบสัตว�ป าคุ�มครองนั้นให�แก<กรมอุทยาน
แห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ  ท้ังนี้ ตามระเบียบ
ท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีท่ีสัตว�ป าคุ�มครองดังกล<าวเป3นสัตว�ป า
คุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ เจ�าของหรือผู�ครอบครองซ่ึงประสงค�จะเพาะพันธุ�สัตว�นั้น ต�อง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได�แจ�งต<อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี และเม่ือได�ยื่นคําขอแล�วให�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองนั้น ต<อไปได� 

หากเจ�าของหรือผู�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองนั้น ประสงค�จะเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครอง
นั้นต<อไป ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครองของผู�นั้นว<าอยู<ในสภาพอัน
สมควรและปลอดภัยแก<สัตว�นั้นเพียงใด หากเห็นว<าสัตว�ป าคุ�มครองนั้นได�รับการเลี้ยงดูด�วยความเอา
ใจใส<ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยให�อธิบดีอนุญาตให�ผู�นั้นครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองนั้นต<อไปได� 
โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองชั่วคราวให�ไว�แก<เจ�าของหรือผู�ครอบครอง ใบอนุญาต
ดังกล<าวให�มีอายุเพียงเท<าอายุของสัตว�ป าคุ�มครองนั้น ผู�รับใบอนุญาตดังกล<าวต�องปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดว<าด�วยการเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครองท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
และเม่ือสัตว�ป าคุ�มครองนั้นเพ่ิมจํานวนข้ึนโดยการสืบพันธุ� หรือตาย ผู�รับใบอนุญาตต�องแจ�งให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบ 

(๒) สําหรับซากของสัตว�ป าคุ�มครอง ให�ผู�ครอบครองหรือเจ�าของแจ�งชนิดและ
จํานวนของซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองของตนต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายใน
กําหนดเวลาเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียน และให�ผู�นั้น
ครอบครองซากของสัตว�ป าคุ�มครองนั้นต<อไปได� ในกรณีท่ีเป3นซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีมีไว�เพ่ือค�า 
เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�จดแจ�งชนิดและจํานวนของซากสัตว�ป านั้นไว�แล�ว ให�ผู�ครอบครองซากของ
สัตว�ป าเพ่ือค�านั้นดําเนินการจําหน<ายซากของสัตว�ป านั้นให�เสร็จสิ้นภายในสามป4 

แบบและวิธีการแจ�งตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป า
คุ�มครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตว�ป าคุ�มครองให�เป3นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๒  ให�ถือว<าสัตว�ป าคุ�มครองประเภทท่ี ๑ และสัตว�ป าคุ�มครองประเภทท่ี ๒ 
ท่ีกําหนดข้ึนตามกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๐๓ เป3น
สัตว�ป าคุ�มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๖๓  ให�บรรดาบริเวณท่ีดินท่ีเป3นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าและเขตห�ามล<าสัตว�
ป าอยู<แล�วตามกฎหมายว<าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับเป3น
เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป าหรือเขตห�ามล<าสัตว�ป าตามพระราชบัญญัตินี้ แล�วแต<กรณี 

 

มาตรา ๖๔  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใช�บังคับอยู<ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
ให�ยังคงใช�บังคับได�ต<อไปเพียงเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว<าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 

มาตรา ๖๕  ให�การอนุญาตให�ล<าสัตว�ป าสงวน ใบอนุญาตล<าสัตว�ป าคุ�มครองทุก
ประเภท ใบอนุญาตให�ค�าสัตว�ป าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง และใบอนุญาตให�มีไว�ใน
ครอบครองซ่ึงสัตว�ป าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง ท่ีได�ออกให�แก<บุคคลใดไว�แล�วก<อนหรือใน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เป3นอันสิ้นอายุนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 

มาตรา ๖๖  ผู�ใดมีสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองอยู<ในความครอบครองโดยไม<
ชอบด�วยกฎหมายอยู<ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�าได�นําสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป า
คุ�มครองดังกล<าว มามอบให�แก<พนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ ผู�นั้นไม<ต�องรับโทษ และให�สัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองดังกล<าวตกเป3นของแผ<นดิน และ
เม่ือได�จดแจ�งชนิดและจํานวนของสัตว�ป าท่ีรับมอบไว�แล�ว อธิบดีอาจมอบสัตว�ป าดังกล<าวให�อยู<ใน
ความดูแลของผู�นั้นต<อไปได�ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
สัตว�นั้นเป3นสําคัญ 

ผู�ใดมีซากสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครองอยู<ในความครอบครองโดยไม<ชอบด�วย
กฎหมายอยู<ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ผู�นั้นแจ�งชนิดและจํานวนซากของสัตว�ป า
ดังกล<าวต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เม่ือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�จดแจ�งรายการไว�แล�ว ก็ให�ผู�นั้นครอบครองซากของสัตว�ป าสงวนหรือสัตว�ป าคุ�มครอง
ต<อไปได� แต<จะจําหน<าย จ<าย โอนให�แก<ผู�อ่ืนมิได� เว�นแต<โดยการตกทอดทางมรดก 

 

มาตรา ๖๗  ให�ผู�มีสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน หรือซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองอยู<ในความครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายอยู<ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ แจ�งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน 
หรือซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองของตนต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวัน
นับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับแจ�งไว�แล�ว ให�ปฏิบัติต<อไปดังนี้ 

(๑) สําหรับสัตว�ป าสงวน ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองจําหน<ายสัตว�ป าสงวนให�แก<ผู�
จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะท่ีได�ยื่นคําขออนุญาตไว�แล�วตามมาตรา ๖๙ ให�เสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต<วันท่ีได�แจ�งต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ี และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล<าวแล�ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ยังมีสัตว�ป าสงวนเหลืออยู<ในความครอบครองอีกเท<าใด ให�สัตว�ป าสงวนนั้นตกเป3นของแผ<นดิน และให�
เจ�าของหรือผู�ครอบครองส<งมอบสัตว�ป าสงวนนั้นให�แก<กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือ
กรมประมง แล�วแต<กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

(๒) สําหรับสัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง ให�นํามาตรา ๖๑ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

(๓) สําหรับซากของสัตว�ป าสงวน ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองครอบครองซากของ
สัตว�ป าสงวนนั้นต<อไปได� แต<จะจําหน<าย จ<าย โอน ให�แก<ผู�อ่ืนมิได� เว�นแต<ได�รับอนุญาตเป3นหนังสือจาก
อธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก 

(๔) สําหรับสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองของผู�รับใบอนุญาตให�ค�าซ่ึงสัตว�
ป าคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๐๓ เม่ือผู�รับใบอนุญาตดังกล<าวได�
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นผู�ค�าสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๖๘ ให�ผู�นั้นค�า
สัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงได�มาจากการเพาะพันธุ�ต<อไปได� สําหรับสัตว�ป า
คุ�มครองอันมิใช<เป3นสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ท่ีมีไว�ใน
ความครอบครองเพ่ือค�าให�ผู�รับใบอนุญาตจําหน<ายสัตว�ป าคุ�มครองดังกล<าวให�เสร็จสิ้นภายในสองป4นับ
แต<วันท่ีได�แจ�งต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ี เม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล<าวแล�ว มีสัตว�ป าคุ�มครองอันมิใช<เป3นสัตว�
ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�เหลืออยู<เท<าใด ให�ตกเป3นของ
แผ<นดิน และให�ส<งมอบแก<กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี 
เพ่ือนําไปดําเนินการ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๕) สําหรับซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู<ในความครอบครองของผู�รับใบอนุญาตให�
ค�าซ่ึงซากของสัตว�ป าคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ.๒๕๐๓ เม่ือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�สํารวจและจดแจ�งชนิดและจํานวนซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีผู�รับใบอนุญาตดังกล<าวมีอยู<
ในความครอบครองไว�แล�ว ให�อธิบดีออกใบอนุญาตค�าซ่ึงซากของสัตว�ป าคุ�มครองชั่วคราวให�แก<ผู�นั้น 
ผู�รับใบอนุญาตค�าซ่ึงซากของสัตว�ป าคุ�มครองชั่วคราวดังกล<าว จะต�องจําหน<ายซากของสัตว�ป าท่ีมีอยู<
ในความครอบครองให�เสร็จสิ้นภายในสามป4นับแต<วันท่ีได�รับใบอนุญาตให�ค�าซ่ึงซากของสัตว�ป า
คุ�มครองชั่วคราว และต�องจัดทํารายงานเก่ียวกับชนิดและจํานวนซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีขายไปใน
แต<ละเดือนเสนอต<อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล<าวมี
ซากของสัตว�ป าคุ�มครองเหลืออยู<เท<าใดให�ตกเป3นของแผ<นดิน และให�ส<งมอบแก<กรมอุทยานแห<งชาติ 
สัตว�ป า และพันธุ�พืช*หรือกรมประมง แล�วแต<กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ เว�นแต<เป3นซากของสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๑๗ ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�และผู�นั้นได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นผู�ค�าซ่ึงซากของสัตว�ป า
คุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๖๘ ไว�แล�ว 

แบบและวิธีการแจ�งตามวรรคหนึ่ง ให�เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖๘  ผู�ใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ� ดําเนินกิจการค�าสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มา
จากการเพาะพันธุ� ซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�อยู<ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยื่นคําขอรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และเม่ือได�ยื่น
คําขอแล�ว ให�ดําเนินกิจการต<อไปได�จนกว<าอธิบดีจะมีคําสั่งไม<อนุญาต 

ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งไม<อนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่ง ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๙  ผู�ใดจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะอยู<ก<อนหรือในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแต<
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เม่ือได�รับคําขออนุญาตแล�ว และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบแล�ว
เห็นว<าบริเวณและสถานท่ีประกอบกิจการเป3นไปโดยถูกต�องตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง 
และวรรคสาม และมาตรา ๓๑ และได�จดแจ�งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว�ป าสงวน สัตว�
ป าคุ�มครอง หรือซากของสัตว�ป าดังกล<าว ไว�แล�ว ให�อธิบดีออกใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวน
สัตว�สาธารณะให�แก<ผู�นั้น 

 

มาตรา ๗๐  คําขออนุญาตใด ๆ ท่ีได�ยื่นไว�ก<อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ และยังอยู<ในระหว<างการพิจารณาของอธิบดี ให�ถือว<าคําขอนั้นสิ้นสุดลงเว�นแต<เป3นคําขอ
อนุญาตดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตได�ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�อธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตนั้น
ต<อไป 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท�  ป7นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
       
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค<าธรรมเนียม 
   

 

๑. ใบอนุญาตให�เพาะพันธุ� ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตให�มีไว�ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป าคุ�มครอง 

ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือซากของสัตว�ป า 

คุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๓. ใบอนุญาตให�ค�าสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจาก 
การเพาะพันธุ� ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๔. ใบอนุญาตให�ค�าซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจาก 
การเพาะพันธุ� หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ 
สัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๕. ใบอนุญาตให�นําเข�าหรือให�ส<งออกซ่ึงสัตว�ป า 
คุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือซากของ 
สัตว�ป าคุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๖. ใบอนุญาตให�นําเข�า ให�ส<งออก ซ่ึงสัตว�ป าหรือ 

ซากของสัตว�ป า ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๗. ใบอนุญาตให�นําผ<านซ่ึงสัตว�ป าสงวน สัตว�ป า 

คุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน ซากของสัตว�ป า 
คุ�มครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๘. ใบอนุญาตให�นําสัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของ 
สัตว�ป าคุ�มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค�า ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๙. ใบรับรองให�นําเข�า ให�ส<งออก หรือให�นําผ<าน 
ซ่ึงสัตว�ป า หรือซากของสัตว�ป า ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๑๐. ใบอนุญาตให�จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว� 
สาธารณะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๑๒. การต<ออายุใบอนุญาต ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 
       
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีสัตว�ป าสงวน 
   

 

๑. นกเจ�าฟ]าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae 

๒. แรด Rhinoceros sondaicus 

๓. กระซู< Didermocerus sumatraensis 

๔. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli 

๕. ควายป า Bubalus bubalis 

๖. ละองหรือละม่ัง Cervus eldi 

๗. สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki 

๘. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรําหรือโครํา Capricornis sumatraensis 

๙. กวางผา Naemorhedus griseus 

๑๐. นกแต�วแล�วท�องดํา Pitta gurneyi 

๑๑. นกกระเรียน Grus antigone 

๑๒. แมวลายหินอ<อน Pardofelis marmorata 

๑๓. สมเสร็จ Tapirus indicus 

๑๔. เก�งหม�อ Muntiacus feai 

๑๕. พะยูนหรือหมูน้ํา Dugong dugon 
 
       
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว<าด�วยการสงวนและ
คุ�มครองสัตว�ป าท่ีใช�บังคับอยู<ในป7จจุบันได�ใช�บังคับมาเป3นเวลานาน มาตรการต<าง ๆ ท่ีมีอยู<ใน
กฎหมายดังกล<าวไม<สามารถทําให�การสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าเป3นไปอย<างมีประสิทธิภาพและได�ผล
สมดังวัตถุประสงค�ของกฎหมาย ประกอบกับจําเป3นจะต�องเร<งรัดการขยายพันธุ�สัตว�ป าและให�การ
สงวนและคุ�มครองสัตว�ป าควบคู<กันไป และเนื่องจากป7จจุบันได�มีความตกลงระหว<างประเทศในการท่ี
จะร<วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าของท�องถ่ินอันเป3นทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก  ดังนั้น เพ่ือ
ปรับปรุงให�มาตรการในการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าเป3นไปอย<างเหมาะสมและสอดคล�องกับความ
ตกลงระหว<างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว<าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป าเสียใหม<  จึง
จําเป3นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       
 

*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส<วนราชการให�เป3นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒ 
 

มาตรา ๑๐๖  ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�แก�ไขคํา
ว<า “กรมป าไม�” เป3น “กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช” คําว<า “รัฐมนตรีว<าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ�” เป3น “รัฐมนตรีว<าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” และคําว<า 
“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�” เป3น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส<วนราชการข้ึนใหม<โดยมีภารกิจใหม< ซ่ึงได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส<วนราชการให�เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล�ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล<าวได�
บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส<วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน<งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในส<วน
ราชการเดิมมาเป3นของส<วนราชการใหม< โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต<าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ
หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให�เป3นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล<าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส<วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม<ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว<าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส<วนราชการหรือผู�รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป3นของ
หน<วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนชื่อส<วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน<งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีของส<วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน
ส<วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส<วนราชการเดิมมาเป3นของส<วน
ราชการใหม<รวมท้ังตัดส<วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซ่ึงเป3นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล<าว  จึงจําเป3นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
       
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สุรินทร�/แก�ไข 
๘ กุมภาพันธ� ๒๕๔๕ 

 

๒๑/๗/๒๕๔๖ 
 

ศิรวัชร�/ปรับปรุง 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
 


