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สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การ
สงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์
ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี ้สอดคล้องกับเงื ่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562” 

  

มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 71 ก/หน้า 104/29 พฤษภาคม 2562 



มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

(2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

(3) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดซึ่งโดยทั่วไปย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติอย่างเป็น

อิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์พาหนะ สัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้นเป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้มา
จากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว 

“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จ าเป็นต้องสงวนและ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ หรือจ านวนประชากร
ของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอ่ืนที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สัตว์ป่าอันตราย” หมายความว่า สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ
สัตว์ป่าอ่ืน หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็ว หรือ
เป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์
ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือท าอย่างอ่ืนเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะช าแหละ แยก
ออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด 
เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น้ าเหลือง น้ าเชื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมี
ชีวิตหรือตายแล้ว 

“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจ าแนกได้โดยเอกสารก ากับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย ฉลาก หรืออ่ืน ๆ ว่าเป็นของ
สัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายด้วยประการอ่ืนใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มี
เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ  หรือการอ่ืน ๆ เพ่ือ
เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท าอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น 



“เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงโดยวิธีผสมพันธุ์ และให้หมายความ
รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม ย้ายฝากตัวอ่อน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม
จ านวนสัตว์ป่าดังกล่าว 

“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์  ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า  หรือผลิตภัณฑ์จากซาก
สัตว์ป่าเพ่ือการค้า การประกาศหรือโฆษณาหรือน าเสนอทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสื่อใด ๆ เพ่ือการค้าด้วย 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เคยส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว 

“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงน าหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ที่เคยน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว 

“น าผ่าน” หมายความว่า การผ่านแดนและการถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

“ด่านตรวจสัตว์ป่า” หมายความว่า ด่านตรวจสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า 

“สวนสัตว์” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่าและจัดแสดงไว้ เพื่อประโยชน์
แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การเรียน การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การอนุรักษ์  หรือการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อ
ประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์นั้น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมง
เฉพาะที่เก่ียวกับสัตว์น้ า 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน หรือออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่าง
กันโดยค านึงถึงชนิด ประเภท หรือจ านวนของสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า หรือขนาด ลักษณะ 
หรือประเภทของกิจการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการก็ได้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



 

หมวด 1 

สัตว์ป่า 

 

 

ส่วนที่ 1 

ประเภทสัตว์ป่า 

 

  

มาตรา 6  ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นสัตว์ป่าสงวน 

ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าชนิดใดสมควรก าหนดเป็นสัตว์
ป่าสงวนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าสงวนใดตามที่ก าหนดใน
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจนไม่มีสภาพใกล้สูญพันธุ์และไม่มีความจ าเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่าง
เข้มงวดอีกต่อไป จะเสนอให้สัตว์ป่าสงวนนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์ป่าสงวนก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา 7  การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ก าหนดในกฎกระทรวงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 8  การก าหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดใดที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ก าหนดโดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 9  การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี 
  

มาตรา 10  ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 วรรคสอง ก าหนดชนิดของสัตว์ป่า
สงวนเพ่ิมเติม ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่าสงวนที่
ก าหนดเพ่ิมเติมอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลใช้บังคับแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่า
สงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดี
ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนประสงค์ จะครอบครองสัตว์ป่า



สงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว
หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนแก่ผู้นั้น 

เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ าหน่าย จ่าย  หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง
ตามหน้าที่ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบตามวรรคสี่ ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้
เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตก
เป็นของแผ่นดิน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การครอบครองสัตว์ป่าสงวน
หรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่มีไว้ในครอบครองตกเป็นของแผ่นดิน 

  

มาตรา 11  ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 ก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพ่ิมเติม ให้น าความในมาตรา 10 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า 
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ก าหนดเพ่ิมเติมอยู่ก่อน
วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่
ผู ้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตาม
หน้าที่ หรือจ าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ในกรณีที่
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบตามวรรคสาม ในกรณี
ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่าคุ ้มครองเหลืออยู ่เท่าใด ให้ถือว่าผู้
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง อายุใบอนุญาต หรือใบรับรอง การ
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง การด าเนินการต่อซากสัตว์
ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพ่ือการค้า การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอน



ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่า
คุ้มครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ได้ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั ้นยินยอมให้สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ มีไว้ในครอบครองตกเป็นของ
แผ่นดิน 

  

ส่วนที่ 2 

การคุ้มครองสัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 12  ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

  

มาตรา 13  ผู ้ใดล่าสัตว์ป่าที ่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้  ด้วยความ
จ าเป็นและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

(1) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเอง
หรือผู้อื่น และ 

(2) การล่านั้นได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 
ผู้กระท าตามวรรคหนึ่งต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้น เว้นแต่กรณีมีความ

จ าเป็น และต้องแจ้งเหตุที่ได้ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
ทราบโดยพลัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนด าเนินการตรวจสอบเหตุแห่งการ
ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าโดยเร็ว และให้ด าเนินการแก่สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 14  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่เป็น
กรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรังของ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีผู้
ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วย
อากรรังนกอีแอ่น และผู้ที่อาศัยอ านาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า
ควบคุม หรือกระท าการใด ๆ ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า
ควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้  และได้จ าหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้ที่สามารถครอบครองสัตว์
ป่าดังกล่าวได้โดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้ส่งมอบให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรม
ประมงในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้ าตามมาตรา 16 

  

มาตรา 16  ในกรณีผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมไว้ในครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ป่านั้นต่อไปได้ และประสงค์จะส่ง
มอบสัตว์ป่านั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงในกรณีท่ีสัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้ า ให้
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยผู้ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวต้องช าระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าแก่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่านั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การรับมอบสัตว์ป่า อัตราค่าใช้จ่าย การ
ช าระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าต้องเหมาะสมกับชนิดหรือ
ประเภทของสัตว์ป่า โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงค่าอาหารสัตว์ป่า ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าแรงงานจัดการสถานที่เลี้ยงดู 
ค่ากรงเลี้ยงและโรงเรือน 

  

ส่วนที่ 3 

การครอบครองสัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง  หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่ 

(1) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 
หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 



(2) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าตามมาตรา 28 ที่มีไว้เพ่ือการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

(3) เป็นกรณีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 

  

มาตรา 18  ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 ที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เว้นแต่เป็นการครอบครองตามใบอนุญาตค้า
สัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา 30 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 19  ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 9 เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นการครอบครอง
ตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา 30 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 20  ในกรณีที่มีการออกประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 19 วรรค
หนึ ่ง ให้ผู ้มีไว ้ในครอบครองซึ ่งส ัตว ์ป่าควบคุมดังกล่าวอยู ่ก่อนวันที ่ประกาศนั ้น มีผลใช้บังคับแจ้งการ
ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 19 วรรคสอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตาม
วิธีการที่อธิบดีก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  

มาตรา 21  ความในมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 มิให้ใช้บังคับแก่การช่วยเหลือสัตว์
ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ และสัตว์ป่าควบคุมที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็ บ ป่วย หรือ
อ่อนแอ และได้แจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 

ส่วนที่ 4 

การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า 

 
  



มาตรา 22  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการกระท าเพ่ือกิจการสวนสัตว์ของผู้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 23  ผู้ใดจะน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่า
ควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  จะกระท าได้
เฉพาะกรณีที่เป็นการกระท าเพ่ือกิจการสวนสัตว์ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 
หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  ซากสัตว์ป่า
ควบคุม และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามชนิด ประเภท  และจ านวนที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 24  ในกรณีที่การส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าควบคุม จะต้องมีใบรับรองการส่งออกตามความต้องการของประเทศปลายทาง 
หรือผู ้น าเข้าหรือผู ้ส่งออกผู ้ใดประสงค์จะได้ใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว อาจยื่นค าขอรับใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบรับรองและผู้รับโอนใบรับรอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง อายุใบรับรอง การต่ออายุ ใบรับรอง การโอนใบรับรอง และการ
ออกใบแทนใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 25  ผู้ใดจะน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์
ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน
ตรวจสัตว์ป่า 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการน าผ่าน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 26  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าและก าหนดเขตแห่งด่านนั้น ๆ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 27  ผู้ได้รับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว เมื่อมีการน าเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุมซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุญาต
น าเข้าหรือส่งออก เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจึงให้น าเคลื่อนที่ต่อไปได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

ส่วนที่ 5 

การด าเนินกิจการเพาะพันธุส์ัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 28  ผู้ใดจะด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 หรือสัตว์
ป่าควบคุมตามมาตรา 9 เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว  หรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

  

มาตรา 30  ผู้ใดจะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 สัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 9 
เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 



คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 
28 ที่ประสงค์จะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 สัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 9 เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว โดยผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตค้าที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม
วรรคสองด้วย และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ถือเป็นเหตุพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ด้วย 

  

มาตรา 31  ในกรณีที่มีการออกประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม หรือค้าสัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 28 
วรรคสอง หรือมาตรา 30 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
ก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมื่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมหรือค้าสัตว์ป่าควบคุม 
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าอธิบดี จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

  

ส่วนที่ 6 

การด าเนินการต่อสัตว์ป่าอันตราย 

 
  

มาตรา 32  การก าหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจ านวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตรายให้เป็นไปตาม
ประกาศของรัฐมนตรี 

ผู้ใดมีสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองมนุษย์ สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ มิให้ได้รับอันตรายหรือความเสียหาย
มากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของอธิบดีอาจมีค าสั่งให้ผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าวก าจัดหรือท าลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือก าจัดหรือท าลายต่อไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว 



หมวด 2 

สวนสัตว์ 
 

  

มาตรา 33  ผู้ใดจะจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี โดยยื่นเอกสาร
โครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ บัญชีรายการชนิดและจ านวนสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่มีหรือจะมีไว้ใน
ครอบครองโดยต้องแสดงหลักฐานการได้มา พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้ง แบบแปลน และแผนผังของสวนสัตว์ 

โครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและแผนผังของสวนสัตว์ตามวรรคหนึ่ง 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและแผนผังนั้นถูกต้องแล้ว ให้
ออกหนังสือรับรองเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากเอกสารโครงการ
จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน หรือแผนผังนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขออนุญาต พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุง เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้ถูกต้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ 

มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดการพ้ืนที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์ 
(2) การดูแลด้านโภชนาการ 

(3) การสุขาภิบาล การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดของเสีย และการควบคุมโรค 

(4) การดูแลรักษาสัตว์ 
(5) การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(6) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

(7) การปฏิบัติการและมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ 

(8) แนวทางการให้ความรู้หรือการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใดน าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวซึ่ง
เคยได้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว มายื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า



คุ้มครองชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าดังกล่าวนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
และประกอบกิจการสวนสัตว์ 
  

มาตรา 34  ในระหว่างการก่อสร้างสวนสัตว์ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งสวนสัตว์นั้นตั้งอยู่ พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามโครงการ
จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน และแผนผังที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 33 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือแผนผัง ให้แจ้งและส่งแบบ
แปลนและแผนผังที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการพิจารณา
ว่าแบบแปลนและแผนผังนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือไม่  ทั้งนี้ ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งผลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ด าเนินการต่อไปได ้

ก่อนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการจัดตั้งสวนสัตว์และแจ้งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่
ว ันที ่ได้ร ับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้อธิบดีออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าอธิบดีมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ
และต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น 

  

มาตรา 35  ในระหว่างการประกอบกิจการสวนสัตว์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
และกรมประมง แล้วแต่กรณี ควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตาม
มาตรา 33 

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวน
สัตว์ตามมาตรา 33 หรือบริเวณภายในสวนสัตว์มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน หรือ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่า ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นแก้ไข
หรือปรับปรุงสภาพนั้นให้หมดไป 

ในกรณีที่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ในความ
ครอบครองมีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวระหว่างสวนสัตว์ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งต่ออธิบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



มาตรา 36  การประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งใดได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวน
สัตว์ทั้งจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมประมงส าหรับการประกอบกิจการ
สวนสัตว์แห่งนั้น และผู้ได้รับใบอนุญาตถูกค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้มีผลเป็นการ
ระงับการประกอบกิจการสวนสัตว์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือให้มีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตอีกฉบับหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
  

มาตรา 37  ผู ้ร ับใบอนุญาตจัดตั ้งและประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งใดประสงค์จะเลิก
ประกอบกิจการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกกิจการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้น าความในมาตรา 79 มาใช้บังคับแก่การด าเนินการกับสัตว์ป่าหรือซาก
สัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครองของผู้เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์ตามใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวน
สัตว์แห่งนั้นให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์โดยอนุโลม 

  

มาตรา 38  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ก่อน
การเปิดให้บริการสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแจ้งการจัดตั้งสวนสัตว์ต่อ
อธิบดีเพ่ือให้มีการตรวจสอบ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการจัดตั้งสวนสัตว์นั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่
ก าหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสวนสัตว์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการสวนสัตว์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินกิจการสวนสัตว์ได้ 

ให้สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ และจัดส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรม
ประมง แล้วแต่กรณี ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

การด าเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  

หมวด 3 

คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 39  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรม



ที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านสัตว์
ป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถี ชุมชน 
หรือด้านกฎหมายเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

  

มาตรา 40  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีประสบการณ์หรือท างานในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(3) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

  

มาตรา 41  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน เกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
  

มาตรา 42  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื ่อมเสีย  หรือหย่อน
ความสามารถ 



(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 40 

  

มาตรา 43  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณี ที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง ไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
  

มาตรา 44  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา 45  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์

ป่า และการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(2) เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จ าเป็นเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ ควบคุมเพ่ือการ
จัดการสัตว์ป่า 

(3) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(4) ก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า 
และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และการประกอบกิจการสวนสัตว์ 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่พระราช
บัญญัตินี้ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(6) ให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจของคณะกรรมการ 

 



มาตรา 46  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น าความในมาตรา 44 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

หมวด 4 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 

 

ส่วนที่ 1 

การก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 47  เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ ให้เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้เรียกว่า “เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า” 

เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองใน
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้ก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวไว้
ไม่ต่ ากว่ามาตรการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 48  พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องมิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐ 

การก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นของ
หน่วยงานของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือท าประโยชน์  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน 

ในการก าหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ  ทั้งนี้ ตาม
ประกาศท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  



มาตรา 49  ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ท าการส ารวจพื้นที่ใดแล้วเห็น
ว่ามีความเหมาะสมจะก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 47 ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศเป็นพ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เพ่ือให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมการก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือก าหนดให้พื้นที่เตรียมการตามวรรคหนึ่ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม
มาตรา 47 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจควบคุมและคุ้มครองพ้ืนที่ในพ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดและตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีที่พ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ในพ้ืนที่
ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกระท าการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วย
ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่เตรียมการดังกล่าวด้วย 

  

มาตรา 50  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และเครื่องหมายอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอ านวยความสะดวก
และให้ความรู้แก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตและ
เครื่องหมายอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด 

  

มาตรา 51  การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท า
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางส่วน ให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 

ให้น าความในมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 มาใช้บังคับแก่การขยายหรือเพิก
ถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยอนุโลม 

  

ส่วนที่ 2 

การคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 
  

มาตรา 52  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้จัดให้มี
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งเพ่ือเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชให้ความเห็นชอบแผนการอนุรักษ์



และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น 

แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา 45 (3) และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศก าหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการจัดท าแผน 
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลและฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การ
คุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น 

  

มาตรา 53  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดและค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 54  ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์
ป่า หรือล่อหรือน าสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระท าเพ่ือการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ 
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 55  ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) กระท าให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอื่น  ซึ่งพนักงาน

เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 
(2) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพ

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม 

(3) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือ
เป็นพิษ 

(4) ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 



(5) เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน 
หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระท าการอื่นใดอันส่ง ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 

(6) ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือน าหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป 

เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายท าภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบ ารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือเพ่ือ
ความมั่นคงทางพลังงาน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้บุคคลกระท าการตาม (4) (5) หรือ (6) ได้ภายใน
บริเวณพื้นที่ที ่ก าหนด  ทั้งนี้ การกระท านั้นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่รบกวนการ
ด ารงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเกินสมควร และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต และการควบคุมดูแลตามวรรค
สอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  

มาตรา 56  ความในมาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 55 มิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินเพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน หรือ
เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ อันเป็นสาธารณะ เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการใดแล้วให้รายงานต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพ่ือทราบโดยมิ
ชักช้า 

(2) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  หรือการส ารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาธรรมชาติ หรือเพื่ออ านวย
ความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (1) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระท าดังกล่าวก็ได้ และให้รายงานการกระท าต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชเพ่ือทราบ และให้ถือว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นการกระท าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 57  เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน หากพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการเก็บหา หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบาง



ชนิดที่เกิดทดแทนได้อย่างยั่งยืน และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเห็นว่า การเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ สภาพธรรมชาติ และสัตว์ป่า 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาศึกษาจัดท าโครงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการนั้นแล้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชจึงจะอนุญาตให้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ การอนุญาตให้ด าเนินโครงการต้องค านึงถึง
ชนิด ประเภท จ านวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ ห้วงเวลาด าเนินการ 
มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการศึกษาจัดท าโครงการ การอนุญาต การเก็บหาหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

หมวด 5 

เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน 

 
  

มาตรา 58  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการและการอ านวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะ
เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนส าหรับการนั้นก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตรา
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรานี้ ให้จัดท ารายงานทางการเงินและผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

  

มาตรา 59  เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา 58 และเงินที่มีผู้บริจาค ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาไว้ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน
ของสัตว์ป่า หรือเพ่ือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า 

  

มาตรา 60  เงินตามมาตรา 59 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชน าไป 



ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  หรือเขตห้ามล่า

สัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 45 (3) 
(2) การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา หรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เป็นพื้นที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น 

(3) การบ ารุงรักษาสถานที่ หรือการจัดหาสิ่งจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัย การให้ความรู้ การศึกษาธรรมชาติของประชาชน 

(4) ค่าใช้จ่ายในการท าลาย รื้อถอน ย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ที่มีผู้กระท าความผิดตามมาตรา 82 
(3) 

(5) การคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้หรือสัตว์ป่าที่ตก
เป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามค าพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือสัตว์ป่าที่
พิการ บาดเจ็บ ป่วย อ่อนแอ 

(6) การฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

(7) เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครที ่ได้รับ
อันตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการคุ้มครอง ดูแล
รักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เตรียมการก าหนดเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(8) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า 

การใช้จ่ายเงินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 61  การน าส่งและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา 59 ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

หมวด 6 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 



มาตรา 62  บริเวณพ้ืนที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใด  ร ัฐมนตร ีโดยความเห ็นชอบของ
คณะกรรมการจะก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย 

เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง ในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้ก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวไว้ไม่
ต่ ากว่ามาตรการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้น าความในมาตรา 48 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดย
อนุโลม 

  

มาตรา 63  ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 62 หรือขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 64 ให้น าความในมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่
การก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม 

  

มาตรา 64  การขยายหรือการเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท า
โดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีท่ีเป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายประกาศด้วย 

ให้น าความในมาตรา 48 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดย
อนุโลม 

  

มาตรา 65  ให้น าความในมาตรา 50 มาใช้บังคับแก่การจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมาย
แสดงแนวเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม 

  

มาตรา 66  ภายใต้บังคับมาตรา 67 ในกรณีที่การก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใดครอบคลุม
บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนยังคงมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นได้ตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 68  ทั้งนี้ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสัตว์ป่าที่
ห้ามล่าหรือระบบนิเวศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้งดเว้นการกระท าดังกล่าว
หรือสั่งให้ออกไปจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้เป็นคราว ๆ ไป 

  



มาตรา 67  เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว 
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่จะ
กระท าเพ่ือการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(2) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือท าลาย ท าให้เสื่อมสภาพขุด เก็บ 
ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือ
เปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเมื่ออธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใด
โดยเฉพาะ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใดที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือการคุ้มครอง 
รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ป่า แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 68  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้หัวหน้าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าจัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น 

แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 45 (3) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทางการอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การดูแลควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น 

  



มาตรา 69  เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืน 

(2) ติดตามและเฝ้าระวังเพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากสัตว์
ป่า 

(3) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า 

  

มาตรา 70  ในกรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดการกับสัตว์ป่าที่อยู่นอกเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน หรือเพ่ือการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีความส าคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือการจัดการสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีแผน
ที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

ประกาศก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือการจัดการสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดให้ชัดเจน โดยต้องไม่เกินสองปี และในกรณีมีความจ าเป็น อธิบดีอาจประกาศขยายระยะเวลาการก าหนด
พ้ืนที่ควบคุมเพ่ือการจัดการสัตว์ป่าได้คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือการจัดการสัตว์ป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปดูแลรักษาพื้นที่ และ
ก าหนดมาตรการควบคุมหรือออกค าสั่งห้ามกระท ากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ควบคุม เพ่ือการจัดการสัตว์ป่านั้นได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และหากพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้อธิบดีด าเนินการให้มีการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยแก่ผู้นั้นด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวด 7 

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
  

มาตรา 71  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้
หรือพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือ
การศึกษาหรือวิจัย จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



หมวด 8 

การควบคุมและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  

มาตรา 72  ความในมาตรา 12 มาตรา 14 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 15 มาตรา 17 มาตรา 
18 มาตรา 19 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 32 มิให้น ามาใช้บังคับแก่การ
ด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจการศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ 
การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อ
ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 73  เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การ
คุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพ่ือส่งเสริมการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพ่ือส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ มิให้น าความในมาตรา 12 มาตรา 14 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
มาตรา 15 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 28 และมาตรา 32 มาใช้บังคับแก่ 

(1) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดี  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2) การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 74  ในกรณีที่การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 72 เป็นไปเพ่ือประโยชน์
แก่การส่งเสริมกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 หรือกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก
เก็บค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบซึ่งอธิบดีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 75  ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท าการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกประเทศ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และ
จะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่าอัตราของทางราชการ รวมทั้งต้องจ่ายค่าพาหนะ
เดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายจริงในการปฏิบัติงานด้วย 

การยื่นค าขอ การก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  



มาตรา 76   เมื่อปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตหรือใบรับรองผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือใบรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  

มาตรา 77  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองไม่ปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งตามมาตรา 76 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดเวลาครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองทราบ โดยอธิบดีจะเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองก่อนครบ
ก าหนดก็ได้ เมื่อเหตุในการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองสิ้นสุดลง 

  

มาตรา 78  ให้อธิบดีมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
อธิบดีก าหนด หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองและได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพัก
ใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา 76 อีกภายในหนึ่งปี 
  

มาตรา 79  ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ ในครอบครองตาม
ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกเพิกถอนนั้น ให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

(1) จ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือ ซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งตามหน้าที่ 

(2) จ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 หรือสัตว์ป่าควบคุม หรือ
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แก่ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 

(3) กรณีที่ประสงค์จะด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 หรือ
สัตว์ป่าควบคุม ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 28 

(4) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 หรือซากสัตว์
ป่าดังกล่าว ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 18 

(5) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา 19 



ในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง และประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่เหลืออยู่แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช หรือกรมประมง ให้น าความในมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช หรือกรมประมง ได้รับมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา 80  ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ยื่น
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิมสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
แล้วให้ด าเนินการตามใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิมต่อไปได้จนกว่าผู้มีอ านาจอนุญาตจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หรือใบรับรอง 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครองตามใบอนุญาต
หรือใบรับรองที่ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง ให้
เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุญาตมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง และให้น าความใน
มาตรา 79 วรรคสอง มาใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยอนุโลม 

  

มาตรา 81  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที ่เกี ่ยวข้อง มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาท าการของสถานประกอบการหรือสถานที่นั้นเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(3) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้ นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย  ซุกซ่อน ส่ง หรือน าออกนอก
ราชอาณาจักร หรือท าลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

(4) ยึดหรืออายัดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 



เมื่อตรวจค้น หรือยึดหรืออายัดตาม (3) หรือ (4) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท า
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 
  

มาตรา 82  ในกรณีที่มีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระท าใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน น าเคลื่อนที่ ย้ายออกไป 
แก้ไข หรือท าประการอ่ืนใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่ งที่ท าให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(3) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไข หรือท าประการอ่ืน เมื่อผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) หรือไม่
ปรากฏตัวผู้กระท าความผิด หรือรู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่หาตัวไม่พบ 

(4) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

  

มาตรา 83  พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 
81 และมาตรา 82 ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งหรือแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ท าเอกสารมอบหมายไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับ
มอบหมายนั้นเพ่ือแสดงต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

  

มาตรา 84  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  

มาตรา 85  เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

มาตรา 86  ในการจัดการแก่สัตว์ป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้ หรือสัตว์ป่าที่ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามค าพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือสัตว์ป่าที่พิการ บาดเจ็บ ป่วย 
อ่อนแอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล รักษา จ าหน่าย ปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่งคืนถิ่นก าเนิด โอน 
ท าลาย เอาไว้ใช้ในราชการ หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สัตว์ป่านั้นก็ได ้



ในการช่วยเหลือ ดูแล หรือรักษาสัตว์ป่าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  อาจส่งสัตว์ป่า
นั้นให้ไปอยู่ในความดูแลรักษาของสวนสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ สถาน
สงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือสถานที่ที่จัดไว้
ส าหรับใช้เลี ้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่าซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรม
ประมง แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

ถ้าความปรากฏภายหลังว่า สัตว์ป่าที่ได้ยึดไว้ตามวรรคหนึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิด ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี คืนทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่
อาจคืนได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามมาตรา 74 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับใช้เลี้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่า ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 

 
  

มาตรา 87  ผู้ใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้นั้น
ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพนั้นด้วย 

หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคด ี

  

มาตรา 88  ให้น าความในมาตรา 87 มาใช้บังคับแก่ผู้กระท าการล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณีการกระท าตาม
มาตรา 13 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  หรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี 
 



มาตรา 89  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 หรือมาตรา 29 ถ้ากระท าต่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 29 ถ้ากระท าต่อสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่า
สงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สามแสน
บาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 90  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 70 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 91  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 
วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่ มาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 30 วรรคสอง หรือมาตรา 33 วรรคสี่ 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา 19 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 92  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 (3) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา 93  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 32 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 
32 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา 94  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 95  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา 
55 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 96  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  



มาตรา 97  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 53 วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  

มาตรา 98  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  

มาตรา 99  ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด 
ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 55 
(2) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระท าในพื้นที ่ลุ ่มน้ าชั ้นที ่ 1 หรือพื้นที ่ลุ ่มน้ าชั ้นที ่ 2 
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งก่ึงหนึ่ง 

  

มาตรา 100  ผู้ใดเก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้
เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดอั นส่ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 55 (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์
เมตร ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

  

มาตรา 101  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 55 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา 102  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 55 (6) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการน าหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  



มาตรา 103  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน
เจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา 67 (2) เป็นการกระท าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  

มาตรา 104  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 82 (1) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  

มาตรา 105  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 82 (2) ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  

มาตรา 106  บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินค่าปรับที่ได้รับตามมาตรานี้ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินตามมาตรา 59 

  

มาตรา 107  ในการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้อง
คดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 ไปในคราวเดียวกัน 

  

มาตรา 108  ในกรณีท่ีมีผู้น าจับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อ
ศาล และให้ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับเป็นจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับตามค า
พิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ช าระต่อศาล ถ้าผู้กระท าความผิด ไม่ช าระเงินค่าปรับหรือช าระไม่ถึงจ านวนที่
จะต้องจ่ายค่าสินบนน าจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนน าจับที่ยังจะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ 
ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป 

ในกรณีที่มีผู้น าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนน าจับให้คนละเท่า ๆ กัน 

การจ่ายเงินสินบนน าจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 



มาตรา 109  บรรดาไม้ ซากสัตว์ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใดที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่บุคคลได้มาจากการกระท าความผิด หรือซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่ได้มา
จากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือมีไว้เพ่ือใช้กระท าความผิดตามมาตรา 55 (1) (2) 
(3) (4) (5) หรือ (6) หรือมาตรา 67 (1) หรือ (2) ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องค านึงว่าเป็นของผู้กระท าความผิดและ
มีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอต่อ
ศาลแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของ
หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว ให้ส่งประกาศดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพ่ือให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นค า
ขอเข้ามาในคดีก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของไม่
สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ใน
การกระท าความผิด อีกท้ังตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเช่นนั้น
เกิดขึ ้น หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื ่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการน า
ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้น
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้
นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิ
ให้น ามาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

  

มาตรา 110  ในกรณีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าผิดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

 
  

มาตรา 111  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประกอบด้วยกรรมการ
โดยต าแหน่งตามมาตรา 39 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว ่าจะได ้ม ีการแต่งตั ้ง



ผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิในคณะกรรมการสงวนและคุ ้มครองส ัตว ์ป ่าซึ ่งต ้องไม ่เก ิน หนึ ่งร ้อยยี ่ส ิบว ันน ับแต่ว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

มาตรา 112  ให้สัตว์ป่าคุ ้มครองตามกฎกระทรวงที ่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 ใช้
บังคับ 

ให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 8 ใช้บังคับ 

ให้สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามน าเข้าหรือส่งออกตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 9 ใช้บังคับ 

  

มาตรา 113  ผู้ใดมีวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง 
(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ในความครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์
ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรั บวาฬบรู ด้ า (Balaenoptera edeni)  วาฬโอมู ระ (Balaenoptera omurai)  เ ต่ า มะ เ ฟื อ ง 
(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หากผู้ครอบครองประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน
นั้นต่อไป ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวแก่ผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวน
นั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์นั้นเป็นส าคัญ และผู้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า
สงวนชั่วคราวจะจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่โดยการตกทอดทางมรดก แต่หากไม่ประสงค์
จะครอบครองสัตว์ป่าสงวนต่อไป ให้ผู้ครอบครองจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ให้เสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่า
สงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
และให้ผู้นั้นส่งมอบสัตว์ป่าสงวนให้แก่กรมประมงเพ่ือน าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2) ส าหรับซากของวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง 
(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาออกใบรับรองการ



ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนให้แก่ผู้ครอบครองเพ่ือครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะจ าหน่าย 
จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือโดยการตกทอดทางมรดก 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า
สงวนชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรองการครอบครองสัตว์
ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบ
แทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  

มาตรา 114  ให้บรรดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 115  บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 116  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  

มาตรา 117  การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หลักฐานการแจ้งการครอบครองและใบรับรอง
ที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

  

มาตรา 118  บรรดาค าขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็น
ค าขอตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้อธ ิบดีเร ียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วน เว้นแต่ค าขอใดไม่อาจอนุญาตได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค าขอนั้นสิ้นสุดลง 

  



มาตรา 119  บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน 
ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่าก าหนดอายุของอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น 

  

มาตรา 120  ให้โอนเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บไว้เป็นรายได้เพ่ือบ ารุง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 มาเป็นเงินตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา 121 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่
อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่
ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการประกาศก าหนด
มาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้
อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
66/2557 เรื่อง เพ่ิมเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการ
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 โดยต้องจัดให้มีแผน
ที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะด าเนินการแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่
เกินยี่สิบปี และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัย
หรือท ากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะด าเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชนในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลรักษาสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพ้ืนที่
ด าเนินโครงการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือท ากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือท ากิน และ
มาตรการในการก ากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการด าเนินโครงการ 



ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท ากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
หรือกระท าการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือน าหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระท า
ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  

(1) ใบอนุญาตเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง          ฉบับละ                50,000 บาท 

ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

(2) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้             ตัวละ                    1,000 บาท 

ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์                                      แต่รวมกันไม่เกิน 

ฉบับละ                10,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง                   ฉบับละ                  5,000 บาท 

ที่เพาะพันธุ์ได้ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ 
(4) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน                    ตัวละ                  10,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่าสงวน                ฉบับละ                50,000 บาท 

หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน 

(6) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง                 ตัวละ                    1,000 บาท 

หรือสัตว์ป่าควบคุม                                            แต่รวมกันไม่เกิน 

ฉบับละ                10,000 บาท 

(7) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่าคุ้มครอง            ฉบับละ                10,000 บาท 

ซากสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ 

จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

(8) ใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า                       ตัวละ                       500 บาท 

ตามมาตรา 24                                                แต่รวมกันไม่เกิน 

ฉบับละ                  5,000 บาท 

(9) ใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่า                  ฉบับละ                  5,000 บาท 

หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าตามมาตรา 24 

(10) ใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุส์ตัวป่์าคุ้มครอง         ฉบับละ                50,000 บาท 

ที่เพาะพันธุ์ได้หรือสัตว์ป่าควบคุม 

(11) ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้                 ฉบับละ                10,000 บาท 

หรือสัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

(12) ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์              ฉบับละ              100,000 บาท 



(13) หนังสืออนุญาตด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตรักษา          ฉบับละ              100,000  บาท 

พันธุ์สัตว์ป่า หรือในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(14) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า             ตัวละ                       100 บาท 

คุ้มครองชั่วคราว                                             แต่รวมกันไม่เกิน 

ฉบับละ                  1,000 บาท 

(15) ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือ             ฉบับละ                  1,000 บาท 

ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 

(16) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง                        ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

หรือใบรับรองนั้น 

(17) การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง                            ครั้งละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้น 

(18) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง                            ฉบับละ                  1,000 บาท 

  

 
 

  



บัญชีสัตว์ป่าสงวน 

 

  

ล าดับที่ สัตว์ป่าสงวน 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

  

1 

2 

3 
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1 

สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

กระซู่ (Didermocerus sumatraensis) 
กวางผา (Naemorhedus griseus) 
กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) 
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 
ควายป่า (Bubalus bubalis) 
พะยูนหรือหมูน้ า (Dugong dugon) 
แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) 
แรด (Rhinoceros sondaicus) 
ละองหรือละม่ัง (Cervus eldi) 
เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือโคร า (Capricornis sumatraensis) 
วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) 
สมเสร็จ (Tapirus indicus) 
สมันหรือเนื้อสมัน (Cervus schomburgki) 
สัตว์ป่าจ าพวกนก 

นกกระเรียน (Grus antigone) 
นกเจ้าฟ้าหญิงสิริธร (Pseudochelidon sirintarae) 
นกแต้วแล้วท้องด า (Pitta gurneyi) 
สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน 

เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 
สัตว์ป่าจ าพวกปลา 

ปลาฉลามวาฬ (Rhinodon typus) 
  

 
 



หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในกฎหมายไม่
เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอ้ืออ านวยต่อการสงวน อนุรักษ์
คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่าซึ่ง
มีผลท าให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เพ่ือจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการ
ครอบครอง การค้า การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า 
ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 


