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พระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ�มครองสัตว�ป า (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป6นป7ที่ ๖๙ ในรัชกาลป9จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว>า 
 
โดยท่ีเป6นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว>าด�วยการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห>งชาติ ดังต>อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว>า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต>วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�เพ่ิมบทนิยามคําว>า “ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า” ระหว>างบท

นิยามคําว>า “ซากของสัตว�ป า” และคําว>า “เพาะพันธุ�” ในมาตรา ๔ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

““ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า” ให�หมายความรวมถึงอนุพันธ�หรือสิ่งอ่ืนใดท่ี
ได�มาจากสัตว�ป า หรือซากของสัตว�ป า ท่ีสามารถตรวจสอบหรือจําแนกได�โดยเอกสารกํากับ หรือบรรจุ
ภัณฑ� หรือเคร่ืองหมาย หรือฉลาก หรืออ่ืน ๆ ว>าเป6นของสัตว�ชนิดน้ัน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด” 

 
มาตรา ๔  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห>ง

พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๔ ห�ามมิให�ผู�ใดนําเข�าหรือส>งออกซึ่งสัตว�ป า 

ซากของสัตว�ป าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผ>านซึ่ง
สัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจาก
ซากของสัตว�ป าดังกล>าว เว�นแต>จะได�รับอนุญาตจากอธิบดี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล>ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน�า ๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ห�ามมิให�ผู�ใดนําเข�าหรือส>งออกซึ่งสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป า
สงวน ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล>าว เว�นแต>เป6นการนําเข�า
หรือส>งออก ซึ่งสัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า
คุ�มครองท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือได�มาโดยชอบด�วยกฎหมายตามความตกลง
ระหว>างประเทศว>าด�วยการค�าสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า และ
โดยได�รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให�เป6นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔  การนําเข�า ส>งออก หรือนําผ>านซึ่งสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือ
ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีต�องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให�นําเข�า ส>งออก หรือนําผ>าน 
ตามความตกลงระหว>างประเทศว>าด�วยการค�าสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซาก
ของสัตว�ป าต�องได�รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให�เป6นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕  การนําสัตว�ป าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค�า
ของผู�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต�องได�รับใบอนุญาตจากอธิบดี และต�องแจ�งต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ประจําด>านตรวจสัตว�ป า โดยแสดงใบอนุญาตให�นําสัตว�ป าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง
เคลื่อนท่ีเพ่ือการค�าต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ี เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบและอนุญาตแล�วจึงให�
นําเคลื่อนท่ีต>อไปได� 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป6นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๕  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�

ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๘  ผู�ใดนําสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�

ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ หรือนําสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�
ป าสงวน ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล>าวเคลื่อนท่ีเพ่ือการ
นําเข�า ส>งออกหรือนําผ>าน ผ>านด>านตรวจสัตว�ป า ต�องแจ�งต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด>านตรวจสัตว�
ป า โดยแสดงใบอนุญาตให�นําเข�า ให�ส>งออก หรือให�นําผ>าน แล�วแต>กรณี เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�
ตรวจสอบและอนุญาตแล�วจึงให�นําเคลื่อนท่ีต>อไปได�” 

 
มาตรา ๖  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�

ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๕๕  ผู�ใดช>วยซ>อนเร�น ช>วยจําหน>าย ช>วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือ

รับไว�โดยประการใดซึ่งสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าอันได�มาโดย
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ต�องระวางโทษจําคุกไม>เกินหน่ึงป7 หรือปรับไม>เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
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มาตรา ๗  ให�ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�
ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๖๑  เม่ือได�มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึง ใช�บังคับ การดํา เนิน
การแก>สัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึน ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซาก
ของสัตว�ป าคุ�มครองดังกล>าวท่ีมีอยู>ในความครอบครองของบุคคลใดก>อนวันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับ ให�
เป6นไปดังน้ี 

(๑) กรณีสัตว�ป าคุ�มครอง ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองแจ�งชนิดและ
จํานวนสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู>ในความครอบครองของตนต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต>
วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับ เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบแล�ว หากเจ�าของหรือผู�ครอบครองสัตว�
ป าคุ�มครองน้ันไม>ประสงค�จะเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครองน้ันต>อไป ให�จําหน>ายสัตว�ป าคุ�มครองน้ันให�แก>ผู�รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ หรือจําหน>ายสัตว�ป าคุ�มครอง
ชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ให�แก>ผู�รับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ ให�เสร็จสิ้นภายในหน่ึง
ร�อยย่ีสิบวันนับแต>วันท่ีได�แจ�งต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ี และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล>าวแล�ว ยังมีสัตว�ป า
คุ�มครองเหลืออยู>เท>าใด ให�สัตว�ป าคุ�มครองน้ันตกเป6นของแผ>นดินและให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองส>ง
มอบสัตว�ป าคุ�มครองน้ันให�แก>กรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ป า และพันธุ�พืช หรือกรมประมง แล�วแต>กรณี 
เพ่ือนําไปดําเนินการ  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณี
ท่ีสัตว�ป าคุ�มครองดังกล>าวเป6นสัตว�ป าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ เจ�าของหรือผู�ครอบครอง
ซึ่งประสงค�จะเพาะพันธุ�สัตว�น้ัน ต�องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบ
วันนับแต>วันท่ีได�แจ�งต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ี และเม่ือได�ย่ืนคําขอแล�วให�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองน้ัน
ต>อไปได� 

หากเจ�าของหรือผู�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองน้ัน ประสงค�จะเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครอง
น้ันต>อไปให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครองของผู�น้ันว>าอยู>ในสภาพอัน
สมควรและปลอดภัยแก>สัตว�น้ันเพียงใด หากเห็นว>าสัตว�ป าคุ�มครองน้ันได�รับการเลี้ยงดูด�วยความเอา
ใจใส>ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ให�อธิบดีอนุญาตให�ผู�น้ันครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองน้ันต>อไปได� 
โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองช่ัวคราวให�ไว�แก>เจ�าของหรือผู�ครอบครอง โดย
ใบอนุญาตดังกล>าวให�มีอายุเพียงเท>าอายุของสัตว�ป าคุ�มครองน้ัน และผู�รับใบอนุญาตดังกล>าวต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดว>าด�วยการเลี้ยงดูสัตว�ป าคุ�มครองท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และเม่ือสัตว�ป าคุ�มครองน้ันเพ่ิมจํานวนข้ึนโดยการสืบพันธุ� หรือตาย ผู�รับใบอนุญาต
ต�องแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบ 

(๒) กรณีซากของสัตว�ป าคุ�มครอง ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองแจ�งชนิดและจํานวน
ของซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีอยู>ในความครอบครองของตนต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวัน
นับแต>วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียน และให�ผู�น้ันครอบครองซากของสัตว�ป า
คุ�มครองน้ันต>อไปได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ�ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีท่ีเป6นซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครอง
ท่ีมีไว�เพ่ือการค�าให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองแจ�งชนิดและจํานวนของซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครองดังกล>าวท่ีอยู>ในความครอบครองของตนต>อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต>วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียน เม่ือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�จดแจ�งชนิดและจํานวนของซากสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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คุ�มครองน้ันไว�แล�ว ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทํา จากซาก
ของสัตว�ป าคุ�มครองเพ่ือการค�า ดําเนินการจําหน>ายซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจาก
ซากของสัตว�ป าคุ�มครองน้ันให�เสร็จสิ้นภายในสามป7โดยต�องออกหนังสือกํากับการจําหน>ายซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครองให�แก>ผู�ซื้อทุกคร้ังท่ีมีการจําหน>าย เว�น
แต>เป6นการจําหน>ายซากของสัตว�ป าคุ�มครองเพ่ือนําไปบริโภคหากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล>าว ยังคง
มีซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครองเหลืออยู> ให�เจ�าของหรือผู�
ครอบครองแจ�งชนิดและจํานวนของซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า
คุ�มครองท่ีเหลือต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต>วันท่ีครบกําหนดสามป7เพ่ือจดแจ�งไว�ใน
ทะเบียน และให�ผู�น้ันครอบครองซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป า
คุ�มครองน้ันต>อไปได� แต>ไม>สามารถทําการค�าซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองน้ันได� เว�นแต>จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) กรณีสัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองเป6นสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองแจ�งชนิดและจํานวนของสัตว�ป าคุ�มครอง 
ซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล>าวท่ีอยู>ในความครอบครองของ
ตนต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต>วันท่ีกฎกระทรวงใช�บังคับเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียน 
และหากเจ�าของหรือผู�ครอบครองสามารถนําพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน�ต>อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�ว>าได�สัตว�ป า ซากของสัตว�ป าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ น้ันมาโดยชอบด�วยกฎหมาย การดําเนินการแก>สัตว�ป า ซากของสัตว�
ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าดังกล>าว ให�นําหลักเกณฑ�ตาม (๑) และ (๒) มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม แต>หากไม>สามารถพิสูจน�ได� ให�สัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของ
สัตว�ป าน้ันตกเป6นของแผ>นดิน และให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองส>งมอบสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือ
ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าน้ันให�แก>กรมอุทยานแห>งชาติ สัตว�ป าและพันธุ�พืช หรือกรมประมง 
แล�วแต>กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

แบบและวิธีการแจ�งตาม (๑) (๒) และ (๓) แบบหนังสือกํากับการจําหน>ายซากของ
สัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครอง แบบหนังสือกํากับการจําหน>ายซาก
ของสัตว�ป าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ 
การนําพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน�ต>อพนักงานเจ�าหน�าท่ี การออกใบอนุญาตให�ครอบครอง
สัตว�ป าคุ�มครองหรือสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ช่ัวคราว และใบรับรอง
การครอบครองซากของสัตว�ป าคุ�มครองหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือซากของ
สัตว�ป าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให�
เป6นไปตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๘  ให�ยกเลิกความใน ๕. ๖. และ ๗. ของอัตราค>าธรรมเนียมท�าย

พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 
“๕. ใบอนุญาตให�นําเข�าหรือให�ส>งออกซึ่งสัตว�ป า 

คุ�มครอง ซากของสัตว�ป าคุ�มครอง หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครอง 
ท่ีได�มาจากการเพาะพันธุ� หรือท่ีได�มาโดยชอบ 
ด�วยกฎหมายตามความตกลงระหว>างประเทศ 
ว>าด�วยการค�าสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือ 
ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป า 
ตามมาตรา ๒๓  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

๖. ใบอนุญาตให�นําเข�า ให�ส>งออก ซึ่งสัตว�ป า 
ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ�ที่ทําจาก 
ซากของสัตว�ป าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ตามมาตรา ๒๓  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

๗. ใบอนุญาตให�นําผ>านซึ่งสัตว�ป าสงวน สัตว�ป า 
คุ�มครอง ซากของสัตว�ป าสงวน ซากของสัตว�ป า 
คุ�มครอง ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าสงวน 
หรือผลิตภัณฑ�ที่ทําจากซากของสัตว�ป าคุ�มครอง 
ตามมาตรา ๒๓  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๙  ให�ยกเลิกความใน ๙. ของอัตราค>าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติสงวน

และคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให�ใช�ความต>อไปน้ีแทน 
“๙. ใบรับรองให�นําเข�า ให�ส>งออก หรือให�นําผ>าน 

ซึ่งสัตว�ป า ซากของสัตว�ป า หรือผลิตภัณฑ� 
ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าตามมาตรา ๒๔  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีได�ให�ไว�ตามมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และยังมีผลใช�บังคับในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ถือว>าใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาต
น้ันเป6นใบอนุญาตใบรับรอง หรือการอนุญาตท่ีได�ออกให�ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๘ แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ ท่ีออกให�ตามความในมาตรา ๖๑ 

แห>งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครอง
ช่ัวคราวและใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป าคุ�มครองท่ีออกให�ตามมาตรา ๖๑ แห>ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�มีผลใช�บังคับได�ต>อไป โดยกรณีของ
ใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ และใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป าคุ�มครองช่ัวคราวให�มีผลใช�
บังคับได�ต>อไปจนกว>าจะสิ้นอายุใบอนุญาต 
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มาตรา ๑๒  บรรดาคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต คําขอใบรับรอง หรือการแจ�ง
ท่ีได�ย่ืนไว�ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก>อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช�บังคับให�ดําเนินการกับคําขอหรือการแจ�งดังกล>าวตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๓  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และข�อกําหนดท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช�บังคับอยู>ในวันก>อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต>อไปเท>าท่ีไม>ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว>าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศและข�อกําหนดท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๔  ให�รัฐมนตรีว>าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป6นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการนําเข�า ส>งออก หรือนําผ>าน ซึ่งสัตว�ป าสงวน สัตว�ป าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป า
สงวน และซากของสัตว�ป าคุ�มครอง ให�ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าสงวนหรือซาก
ของสัตว�ป าคุ�มครองน้ันด�วย  ท้ังน้ี เพ่ือให�สอดคล�องกับอนุสัญญาว>าด�วยการค�าระหว>างประเทศซึ่ง
ชนิดของสัตว�ป าและพืชป าท่ีใกล�สูญพันธุ� (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) รวมท้ังแก�ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในความผิดฐาน
ช>วยซ>อนเร�น ช>วยจําหน>าย ช>วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไว� ให�ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ�ท่ีทํา
จากซากของสัตว�ป าอันได�มาโดยการกระทําความผิด และแก�ไขเพ่ิมเติมอัตราค>าธรรมเนียมท�าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�ครอบคลุมถึงการนําเข�าส>งออก หรือนําผ>าน 
ซึ่งผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป าสงวนหรือซากของสัตว�ป าคุ�มครอง  จึงจําเป6นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


