พระราชบัญญัติ
สงวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕
_____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตวปา” หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลง หรือแมง ซึ่ง
โดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และใหหมายความรวมถึงไขของ
สั ต ว ป า เหล า นั้ น ทุ ก ชนิ ด ด ว ย แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง สั ต ว พ าหนะที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นทํ า ตั๋ ว
รูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตว
พาหนะดังกลาว

๒

“สัตวปาสงวน” หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่
จะกําหนด โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
“สัตวปาคุมครอง” หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปา
คุมครอง
“ลา” หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการอื่นใดแกสัตวปาที่ไม
มีเจาของและอยูเปนอิสระ และหมายความรวมถึงการไล การตอน การเรียก หรือการลอเพื่อการ
กระทําดังกลาวดวย
“ซากของสัตวปา” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายของสัตวปาที่ตายแลวหรือ
เนื้อของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมใหเนาเปอย และไม
วาจะชําแหละ แยกออก หรืออยูในรางของสัตวปานั้น และหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก
ฟน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือสวนตางๆ ของสัตวปาที่แยกออกจากราง
ของสัตวปา ไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว
“เพาะพันธุ” หมายความวา ขยายพันธุสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวโดยวิธีผสมพันธุสัตวปา และ
หมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปาโดยวิธีผสมเทียมหรือการยายฝากตัวออนดวย
“คา” หมายความวา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึงมี หรือแสดงไวเพื่อขายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร
“ดานตรวจสัตวปา” หมายความวา ดานตรวจสัตวปาและซากของสัตวปา
“สวนสัตวสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตวปาไวเพื่อ
ประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา การคนควาหรือวิจัยของประชาชน และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวปา
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ”
หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตวน้ํา

๓

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง กําหนด
คาธรรมเนียม ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การกําหนดใหสั ตว ปา ชนิดใดเปนสัตว ปาคุมครอง
ให กระทําโดย
กฎกระทรวง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับตั้งแตวันใด ใหกําหนดไวในกฎกระทรวง
นั้น แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได
มาตรา ๗ ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ดวยความจําเปนและ
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ผูนั้นไมตองรับโทษ
(๑) เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไวซึ่งทรัพยสินของ
ตนเองหรือผูอื่น
(๒) การลานั้นไดกระทําพอสมควรแกเหตุ และ
(๓) ในกรณีที่สัตวที่ถูกลานั้นเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองมิไดนําสัตวปาที่ถูก
ล า หรื อ ซากของสั ต ว ป า ที่ ถู ก ล า นั้ น เคลื่ อ นที่ และได แ จ ง เหตุ ที่ ไ ด ล า สั ต ว ป า ไปแล ว นั้ น ให
พนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา
ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหนึ่งตกเปนของแผนดินและใหกรมปา
ไมหรื อกรมประมง แลวแตก รณี นํ าไปดํ าเนินการตามระเบียบที่ อธิ บดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ

๔

มาตรา ๘ การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจอนุญาตจะตอง
ดําเนินการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแตวัน
ไดรับคําขออนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาผูมีอํานาจมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอนั้น
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอื่น ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคํา
ขอตออายุใบอนุญาตแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาตให
การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
หมวด ๒
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงวนและคุมครอง
สัตวปาแหงชาติ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
อธิ บ ดี ก รมการปกครอง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมประมง อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว อธิ บ ดี ก รม
ศุลกากร อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบเอ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหอธิบดีกรมปาไมเปน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคม หรือมูลนิธิที่เกี่ยว
ของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได

๕

มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๕) ถู ก จํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ใ นความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่ ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ คณะรั ฐ มนตรี อ าจแต ง ตั้ ง ผู อื่ น เป น
กรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการ ซึ่งแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตามมาตรา ๓๓ การกําหนด
เขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตวปาที่จะหามลาในเขตนั้นตามมาตรา
๔๒

๖

(๒) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๓๕
(๓) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา
(๔) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการตรวจสอบและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
หมวด ๓
การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา
ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง เวนแต
เปนการกระทําโดยทางราชการที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิดของ
สัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได โดยกําหนดเปนกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเวนแต
(๑) เป น การเพาะพั น ธุ สั ต ว ป า คุ ม ครองชนิ ด ที่ กํ า หนดตามมาตรา ๑๗ โดยได รั บ
ใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี
(๒) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและ
ดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว ส าธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ใ ห เ พาะพั น ธุ
สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองเพื่อประโยชนแกกิจการสวนสัตว
สาธารณะของตน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวตามวรรคหนึ่ง และการไดมาซึ่งสัตวปา
คุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตตาม (๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

๗

ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงการเลิกการ
ดําเนินการเพาะพันธุสัตวปาที่ไดรับอนุญาตตออธิบดีตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดมีไวครองครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของ
สัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว และโดยตองไดรับอนุญาต
จากอธิบดี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแก
(๑) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุ ตามมาตรา ๑๘ (๑) ที่
มีไวเพื่อการเพาะพันธุหรือไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว
(๒) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ
สัตวปาคุมครอง เพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ และไดจัดแสดงไวในสวนสัตวสาธารณะที่ไดรับอนุญาตให
จัดตั้งขึ้น
มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซาก
ของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตเปนการคา สัตวปา
คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาว หรือ
ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว ทั้งนี้ โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรื อมี ไวในครอบครองซึ่งรั งของสัตวปา
สงวนหรือสัตวปาคุมครอง
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ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนตามกฎหมายวา
ดวยอากรรังนกอีแอนและผูที่อาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดยิงสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตก และพระอาทิตยขึ้น
หมวด ๔
การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปา หรือ
ซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
หรือซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวจะ
กระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตาม
มาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่ตองมี
ใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวย
การคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา
ของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญ าตและการออกใบอนุ ญ าต ใหเป นไปตามหลั กเกณฑ วิธี การ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๙

มาตรา ๒๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓
มิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการสํารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การ
คุมครองสัตวปา การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งกระทําโดยทางราชการ
และโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ก ารกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง เป น การกระทํ า เพื่ อ กิ จ การเพาะพั น ธุ ข องผู รั บ
ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง
และดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว ส าธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรีย กเก็ บ และการชํ า ระค า ใช จ า ย
คาบริการ หรือคาตอบแทน และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ให รั ฐ มนตรี มีอํ า นาจตั้ ง ดา นตรวจสั ตว ป า และกํ า หนดเขตของด า น โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเคลื่อนที่
ผานดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจํา
ดานตรวจสัตวปา โดยแสดงใบอนุญาตใหนําเคลื่อนที่เพื่อการคา ใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนํา
ผาน แลวแตกรณี เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือแลว จึงใหนํา
เคลื่อนที่ตอไปได
หมวด ๕
สวนสัตวสาธารณะ
มาตรา ๒๙ ผู ใ ดประสงค จ ะจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว ส าธารณะต อ งได รั บ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตแจงการเลิกการดําเนินกิจสวน
สัตวสาธารณะตามมาตรา ๓๒
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

๑๐

ในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา ๓๐ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับใบอนุญาตตองแจง
รายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว
ที่มีไวในครอบครอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบและ
จดแจงไวในทะเบียน
ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่
อยูในความครอบครองของตน อยูหรือแสดงไวภายในบริเวณสวนสัตวสาธารณะที่จัดตั้งขึ้น และ
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชาทุกครั้งที่สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ
สัตวปาดังกลาวที่อยูในครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง
การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวา บริเวณที่ตั้งของสวนสัตวสาธารณะหรือสถานที่เลี้ยง
สัตวมีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามมาตรา
๒๙ หรือเกิดมีสภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชนที่เขาไปในสวนสัตวสาธารณะ หรืออาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวปาที่อยูในสวนสัตวสาธารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขสภาพเชนวานั้นใหหมดไปได
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาปรับปรุงแกไขโดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาต
มาตรา ๓๒ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙
ประสงคจะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา
และใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาวที่มีอยูในครอบครองใหแกผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตามมาตรา 29 รายอื่น หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของ
สัตวปาดังกลาวใหแกผูไดรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการบอกเลิกไปยังอธิบดี

๑๑

เมื่ อ สิ้ น กํ า หนดเวลาหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ตามวรรคหนึ่ ง ยั ง มี สั ต ว ป า สงวน สั ต ว ป า
คุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยูเทาใด ใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก
ของสัตวปาดังกลาวตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาตตองสงมอบสัตวปาสงวน สัตวปา
คุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีเพื่อนําไป
ดําเนินการตอไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๖
บริเวณและสถานที่หามลาสัตวปา
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวปาโดยความปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา “เขตรักษาพันธุสัตวปา”
ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง
มาตรา ๓๔ การขยายหรื อ การเพิ ก ถอนเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ
บางสวน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนเขต
รักษาพันธุสัตวปาทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา ๓๕ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดง
เขตรักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา
มาตรา ๓๖ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน
หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการ
ตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่

๑๒

ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก
หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผาหรือทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอื่น หรือ
ขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําให
น้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษหรือเปนอันตรายตอสัตวปา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครองดูแล รักษาหรือบํารุง
เขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัยหรืออํานวยความปลอดภัยหรือใหความรูแก ประชาชน ให
อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรมประมง
แลวแตกรณี กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๙ การจัดการกับไม หรือพฤกษชาติอื่นที่พนักงานเจาหนาที่ไดตัดโคน หรือ
แผวถาง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๔๐ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปา มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืองดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือ
มิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา ในบริเวณวัด หรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไวเพื่อ
ประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มาตรา ๔๒ บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือประชาชน
ใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขต
หามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดแลวหามมิให
ผูใดกระทําการดังตอไปนี้

๑๓

(๑) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น
(๒) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น
(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น
หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย
หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษหรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาแหงหนึ่งแหง
ใดโดยเฉพาะ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปนตองปฏิบัติการตาม
กฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ เจ า พนั ก งานนั้ น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดไมเกินเกาสิบวัน หรือถารัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได
ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตวปาสงวน
สัตว ปาคุมครอง หรือซากของสัตว ปาดังกลาวไวในครอบครองให ผูถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต
จําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครองภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถาพนกําหนดนั้นแลวยังมิไดจําหนายหรือ
จําหนายไปบางสวน ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายนั้นตก
เปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีนําไปดําเนินการตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๑๔

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือนอกประเทศ
ให ยื่ น คํ า ขอต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละจะต อ งเสี ย ค า เบี้ ย เลี้ ย งให แ ก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ผู ไ ป
ปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ และตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่
เทาที่จําเปนและใชจายจริง
การยื่นคําขอและการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ ในการจั บ กุ ม ปราบปรามผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห
พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
มาตรา ๔๖ ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือคาตอบแทนเนื่อง
ในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหาม
ล า สั ต ว ป า อธิ บ ดี มี อํ า นาจกํ า หนดอั ต ราและวางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ค า บริ ก ารหรื อ
คาตอบแทนดังกลาวได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เงินที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต
หามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใดๆ และใหใชจายในการบํารุงรักษาเขต
รักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๕

มาตรา ๔๙ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุหรือ
ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดจากการเพาะพันธุ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตวปา
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวดังกลาวโดยมิไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท
มาตรา ๕๓ ผูใ ดฝาฝ นมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจํ าคุกไม เกิ นห าปหรื อปรั บไม เกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไม
เกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ ถาปรากฏวาผูนั้นไดยึดถือ
ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจ
สั่งใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากเขต
รักษาพันธุสัตวปานั้นได
การจัดการกับไม หรือพฤกษชาติอื่นที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ไดตัด
โค น หรื อ แผ ว ถางลงไว ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายใหบุคคลอื่นใดที่มิใชสวนราชการมิได
มาตรา ๕๕ ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว
โดยประการใดซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๖

มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ได
จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ บรรดาอาวุ ธ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช สั ต ว พ าหนะ ยานพาหนะ หรื อ
เครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเนื่องในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใหริบ
เสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
มาตรา ๕๘ บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตว
ปาคุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว หรือรังของสัตวปาที่บุคคลไดมา หรือมี
ไวเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมงแลวแต
กรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือ
วาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใชบังคับการดําเนินการแก
สัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือซากของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความ
ครอบครองของบุคคลใดกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังนี้
(๑) ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความครอบครองกอนวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและจํานวนสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอ

๑๗

หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้น
ตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยูในสภาพ
อันสมควรและปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด หากเห็นวาสัตวปาคุมครองนั้นไดรับการเลี้ยงดูดวย
ความเอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปา
คุมครองนั้นตอไปได โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของ
หรื อ ผู ค รอบครอง ใบอนุ ญ าตดั ง กล า วให มี อ ายุ เ พี ย งเท า อายุ ข องสั ต ว ป า คุ ม ครองนั้ น ผู รั บ
ใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ และเมื่ อ สั ต ว ป า คุ ม ครองนั้ น เพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น โดยการ
สืบพันธุ หรือตาย ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
(๒) สําหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของแจงชนิดและจํานวน
ของซากของสัตวปาคุมครองที่ อยู ในความครอบครองของตนต อพนั กงานเจ าหน าที่ ภ ายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับเพื่อจดแจงไวในทะเบียน และใหผูนั้น
ครอบครองซากของสัตวปาคุมครองนั้นตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครองที่มีไว
เพื่ อ ค า เมื่ อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด จ ดแจ ง ชนิ ด และจํ า นวนของซากสั ต ว ป า นั้ น ไว แ ล ว ให ผู

๑๘

แบบและวิธีการแจงตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปา
คุมครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตวปาคุมครองใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ ใหถือวาสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ และสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๒ ที่
กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓
เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๓ ใหบรรดาบริเวณที่ดินที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาอยู
แลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปาตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี
มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะ
มีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๕ ให ก ารอนุ ญ าตให ล า สั ต ว ป า สงวน ใบอนุ ญ าตล า สั ต ว ป า คุ ม ครองทุ ก
ประเภท ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง และใบอนุญาตใหมีไว
ในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง ที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลว
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอันสิ้นอายุนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๖ ผูใดมีสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดนําสัตวปาสงวนหรือสัตวปา
คุมครองดังกลาว มามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ และใหสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของ
แผนดิน และเมื่อไดจดแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาที่รับมอบไวแลว อธิบดีอาจมอบสัตวปา
ดังกลาวใหอยูในความดูแลของผูนั้นตอไปไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของสัตวนั้นเปนสําคัญ

๑๙

ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นแจงชนิดและจํานวนซากของ
สัตวปาดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือ
สัตวปาคุมครองตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอื่นมิได เวนแตโดยการตกทอดทาง
มรดก
มาตรา ๖๗ ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ
สัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซาก
ของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดรับแจงไวแลว ใหปฏิบัติตอไปดังนี้
(๑) สําหรับ สัตวป าสงวน ใหเจาของหรือผู ครอบครองจําหนายสัตวป าสงวนใหแกผู
จัดตั้ง และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวแลวตาม มาตรา ๖๙ ใหเสร็จ
สิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลา
ดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาสงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใด ใหสัตวปาสงวนนั้นตกเปน
ของแผนดิน และใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาสงวนนั้นใหแกกรมปาไมหรือ
กรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํามาตรา ๖๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
(๓) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองครอบครองซากของสัตว
ปาสงวนนั้นตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอน ใหแกผูอื่นมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก
(๔) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคาซึ่งสัตวปา
คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อผูรับใบอนุญาต
ดังกลาวไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา

๒๐

ดังกลาวแลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมา
จากการเพาะพันธุเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแกกรมปาไมหรือ กรม
ประมง แลวแตกรณีเพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
(๕) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคา
ซึ่งซากของสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อ
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด สํ า รวจและจดแจ ง ชนิ ด และจํ า นวนซากของสั ต ว ป า คุ ม ครองที่ ผู รั บ
ใบอนุญาตดังกลาวมีอยูในความครอบครองไวแลวใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปา
คุมครองชั่วคราวใหแกผูนั้น ผูรับใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวดังกลาว
จะตองจําหนายซากของสัตวปาที่มีอยูในความครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันที่
ไดรับใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว และตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับชนิด
และจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาวมีซากของสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใด
ใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไป
ดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เวนแตเปน
ซากของสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุและผูนั้นไดยื่น
คําขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๖๘ ไวแลว
แบบและวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ ดําเนินกิจการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซาก
ของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
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ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๓
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ผู ใ ดจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว ส าธารณะอยู ก อ นหรื อ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับ
แต วันที่ พราะราชบั ญ ญัตินี้ ใ ชบังคับ เมื่อได รั บคํ าขออนุญ าตแลว และพนั กงานเจ าหนาที่ได
ตรวจสอบแลวเห็นวาบริเวณและสถานที่ประกอบกิจการเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๑ และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและ
จํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวแลว ใหอธิบดีออก
ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแกผูนั้น
มาตรา ๗๐ คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดี ใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุดลงเวนแตเปนคําขออนุญาต
ดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตนั้นตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๒๒

อัตราคาธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ ฉบับละ
๒. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาคุมครอง
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ
๓. ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ
๔. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ
๕. ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปาคุมครอง
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาคุมครอง
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ
๖. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปา ฉบับละ
๗. ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครองซากของ
สัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง ฉบับละ
๘. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง
เคลื่อนที่เพื่อการคา ฉบับละ
๙. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน ซึ่งสัตวปา
หรือซากของสัตวปา ฉบับละ
๑๐. ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ฉบับละ
๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ
๑๒. การตออายุใบอนุญาต ครั้งละ
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บัญชีสัตวปาสงวน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
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๑๕.

นกเจาฟาหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
แรด Rhinoceros sondaicus
กระซู Didermocerus sumatraensis
กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli
ควายปา Bubalus bubalis
ละองหรือละมั่ง Cervus eldi
สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki
เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือโครํา Capricornis sumatraensis
กวางผา Naemorhedus griseus
นกแตวแลวทองดํา Pitta gurneyi
นกกระเรียน Grus antigone
แมวลายหินออน Pardofelis marmorata
สมเสร็จ Tapirus indicus
เกงหมอ Muntiacus feai
พะยูนหรือหมูน้ํา Dugong dugon

หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
สงวนและคุมครองสัตวปาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มาตรการตางๆ ที่
มี อ ยู ใ นกฎหมายดั ง กล า วไม ส ามารถทํ า ให ก ารสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและไดผลสมดังวัตถุประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการ
ขยายพันธุสัตวปาและใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป และเนื่องจากปจจุบันไดมี
ความตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือกันเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถิ่นอัน
เปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก ดังนั้น เพื่อปรับปรุงใหมาตรการในการสงวนและคุมครองสัตว
ป า เป น ไปอย า งเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ความตกลงระหว า งประเทศ สมควรปรั บ ปรุ ง
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕)

