
                               พระราชบัญญัต ิ
                          สงวนและคุมครองสตัวปา 
                                 พ.ศ. 2535 
                                  ______ 
 
                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
                   ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535  
                         เปนปที ่47 ในรัชกาลปจจุบัน 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
  โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
            โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง 
  สัตวปา 
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิึ้นไวโดย 
  คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
            มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา "พระราชบัญญัติสงวนและ 
  คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535" 
 
            มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
           *[รก.2535/15/1พ./28 กุมภาพันธ 2535] 
 
            มาตรา 3  ใหยกเลิก 
            (1) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 
            (2) ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่228 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 
  พ.ศ. 2515 
 
            มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
            "สัตวปา" หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก 
 

  แมลงหรือแมง ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาตยิอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา 
  และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความ 
  รวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ 
  แลว และสตัวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว 



            "สัตวปาสงวน" หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชทีายพระราช 
  บัญญัตินี ้และตามที่จะกําหนดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
            "สัตวปาคุมครอง" หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดให 
  เปนสัตวปาคุมครอง 
            "ลา" หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวย 
  ประการอื่นใดแกสัตวปาทีไ่มมีเจาของและอยูเปนอิสระ และหมายความรวมถึง 
  การไล การตอน การเรียก หรือการลอเพ่ือการกระทาํดังกลาวดวย 
            "ซากของสัตวปา" หมายความวา รางกายหรือสวนของรางของ 
  สัตวปาทีต่ายแลวหรือเน้ือของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง หมัก 
  หรือทําอยางอ่ืนเพื่อไมใหเนาเปอย และไมวาจะชําแหละ แยกออก หรืออยูใน 
  รางของสัตวปานั้นและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟน งา ขนาย นอ 
  ขน เกล็ด เลบ็ กระดอง เปลือก หรือสวนตาง ๆ ของสัตวปาที่แยกออกจาก 
  รางของสัตวปาไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว 
            "เพาะพันธุ" หมายความวา  ขยายพันธุสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวโดย 
  วิธีผสมพันธุสัตวปา และหมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปาโดยวธิีผสมเทียมหรือ 
  การยายฝากตัวออนดวย 
            "คา" หมายความวา  ซื้อ ขาย แลกเปลีย่น จําหนาย จาย แจก 
  หรือโอนกรรมสิทธิ ์ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึง 
  มีหรือแสดงไวเพ่ือขายดวย 
            "นําเขา" หมายความวา  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
            "สงออก" หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
            "นําผาน" หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักร 
            "ดานตรวจสตัวปา" หมายความวา  ดานตรวจสัตวปาและซากของ 
  สัตวปา 
            "สวนสัตวสาธารณะ" หมายความวา  สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวม 
  สัตวปาไวเพ่ือประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา การคนควาหรือวิจัย 
  ของประชาชน และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวปา 
            "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรแีตงตั้งให 
  ปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้
 

            "อธิบดี" หมายความวา  อธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะ 
  ที่เกี่ยวกับสตัวน้ํา 
            "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการสงวนและคุมครอง 
  สัตวปาแหงชาต ิ



            "รัฐมนตรี" หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
            มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการ 
  ตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง 
  กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม 
  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
            กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช 
  บังคับได 
                                            หมวด 1 
                                            บททัว่ไป 
                                            ______ 
            มาตรา 6  การกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง 
  ใหกระทําโดยกฎกระทรวงและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
            กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับตั้งแตวันใด ใหกําหนดไว 
  ในกฎกระทรวงนั้น แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแตวนัประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษามิได 
 
            มาตรา 7  ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบญัญัตินี ้ดวย 
  ความจําเปนและภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี ผูนั้นไมตองรับโทษ 
            (1) เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรอืรักษา 
  ไวซึ่งทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน 
            (2) การลานั้นไดกระทําพอสมควรแกเหต ุและ 
            (3) ในกรณีที่สัตวที่ถูกลานั้นเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง 
  มิไดนําสัตวปาที่ถูกลาหรอืซากของสัตวปาที่ถูกลานัน้เคลื่อนที ่และไดแจงเหตุ 
  ที่ไดลาสัตวปาไปแลวน้ันใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา 
            ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหนึ่งตกเปนของแผนดิน 
  และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที ่
  อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
            มาตรา 8  การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ผูมีอํานาจ 
 

  อนุญาตจะตองดําเนินการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ 
  ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขออนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอให 
  ผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาต 
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  ตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอนั้น 
            เวนแตพระราชบญัญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอ่ืน 
  ใบอนุญาตหรือใบรับรองทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี ้ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ไวในใบอนญุาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน 
  ใบอนุญาตสิน้อายุ เม่ือไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได 
  จนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตให 
            การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรอืใบรับรอง การออก 
  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
  วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
                                          หมวด 2 
                       คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาต ิ
                                          ______ 
            มาตรา 9  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการสงวน 
  และคุมครองสัตวปาแหงชาต ิประกอบดวย รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ 
  สหกรณเปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี 
  กรมประมง อธิบดีกรมปศสุัตว อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 
  เปนกรรมการโดยตาํแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมนอยกวาหาคนแต 
  ไมเกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ และใหอธิบดีกรมปาไมเปนกรรมการและ 
  เลขานุการ 
            กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคม 
  หรือมูลนิธิที่เกี่ยวของกับสตัวปาไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ 
  แตงตั้ง 
 
            มาตรา 10  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 
  สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
            มาตรา 11  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 
  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
            (1) ตาย 
            (2) ลาออก 
            (3) คณะรัฐมนตรใีหออก 
            (4) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความ 
  สามารถ หรือ 
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            (5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได 
  กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ 
  แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับ 
  วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
            ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางทีก่รรมการ 
  ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ 
  เพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 
 
            มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา 
  ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
  ในที่ประชุม 
            การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
            กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง 
  เทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
            มาตรา 13  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม 
  นอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
 
            มาตรา 14  คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัต ิ
  การอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 
            มาตรา 15  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
            (1) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตามมาตรา 
  33 การกําหนดเขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตวปา 
  ที่จะหามลาในเขตนั้นตามมาตรา 42 
            (2) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา 35 
            (3) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา 
  เขตรักษาพนัธุสัตวปาและเขตหามลาสตัวปา 
            (4) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกบัการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
  และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
            (5) กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการให 
  เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
 



            (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
                                         หมวด 3 
                การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา 
                   ซากของสัตวปาและผลติภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 
                                         _______ 
            มาตรา 16  หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปา 
  คุมครอง เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 26 
 
            มาตรา 17  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจ 
  กําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดทีเ่พาะพันธุได โดยกําหนด 
  เปนกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 18  หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง 
  เวนแต 
            (1) เปนการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 
  โดยไดรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี 
            (2) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับ 
  ใบอนุญาตจัดตั้ง และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 29 ซึ่งไดรับ 
  อนุญาตจากอธิบดีใหเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองที่อยูในความ 
  ครอบครองเพื่อประโยชนแกกิจการสวนสัตวสาธารณะของตน 
            การขออนุญาตและการอนุญาตใหเพาะพันธุสตัวตามวรรคหนึ่ง และ 
  การไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตตาม (1) 
  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ 
  ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัตติามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงือ่นไขที่กําหนด 
  ไวในใบอนญุาต 
            ใบอนุญาตตาม (1) และ (2) ใหสิ้นอายุลงเม่ือผูรับใบอนุญาต 
  ไดแจงการเลิกการดําเนินการเพาะพันธุสัตวปาที่ไดรบัอนุญาตตออธิบดีตาม 
  วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 19  หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา 
  คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสตัวปา 
  คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ 
  สัตวปาดังกลาว และโดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี และตองปฏิบัตติามขอกําหนด 
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  ในกฎกระทรวงและเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 

            การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
  เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแก 
            (1) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม 
  มาตรา 18 (1) ที่มีไวเพ่ือการเพาะพันธุหรือไดมาจากการเพาะพันธุ หรือ 
  ซากของสัตวปาดังกลาว 
            (2) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา 
  สงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองเพื่อกิจการสวนสตัวสาธารณะของผูรับใบ 
  อนุญาตใหจัดตั้งและดําเนนิกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 29 และไดจัด 
  แสดงไวในสวนสัตวสาธารณะที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้น 
 
            มาตรา 20  หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซาก 
  ของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 
  ดังกลาว เวนแตเปนการคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมา 
  จากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาว หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 
  ดังกลาว  ทั้งน้ี โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
            การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 21  หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไวในครอบครอง 
  ซึ่งรังของสัตวปาสงวนหรอืสัตวปาคุมครอง 
            ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอน 
  ตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอนและผูที่อาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว 
  แตตองปฏิบตัิตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
            มาตรา 22  หามมิใหผูใดยงิสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตก 
  และพระอาทิตยขึ้น 
                                       หมวด 4 
         การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา 
                                       ______ 
            มาตรา 23  ภายใตบังคบัมาตรา 24 หามมิใหผูใดนําเขาหรือ 
  สงออกซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผาน 

http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx004/sub_c/2537005/1.htm
http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx004/sub_c/2537005/1.htm


  ซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับ 
  อนุญาตจากอธิบดี 
            การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก 
  ของสัตวปาดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปา 
  คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา 18 (1) หรือซากของสัตวปา 
  คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาตจากอธบิดี 
            การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหเปนไป 
  ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 24  การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรอืซาก 
  ของสัตวปาชนิดที่ตองมีใบอนุญาต หรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน 
  ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาและซากของสตัวปา 
  ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 
            การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ 
  ใบรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 25  การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง 
  เคลื่อนที่เพ่ือการคาของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 ตองไดรับใบอนุญาตจาก 
  อธิบดี 
            การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 26  บทบัญญัติมาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 
  และมาตรา 23 มิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการสํารวจ การศึกษา 
  และวิจัยทางวิชาการ การคุมครองสัตวปา การเพาะพันธุ หรือเพ่ือกิจการสวนสตัว 
  สาธารณะ ซึ่งกระทําโดยราชการ และโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสอืจากอธิบดี และ 
  ตองปฏิบัตติามระเบียบที่รฐัมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
            ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อกิจการ 
  เพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา 18 หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว 
  สาธารณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสตัวสาธารณะตาม 
  มาตรา 29 การเรียกเก็บและการชําระคาใชจาย คาบริการ หรือคาตอบแทน 
  และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ 
  คณะกรรมการ 
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            มาตรา 27  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจตั้งดานตรวจสัตวปาและกําหนด 
  เขตของดานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
            มาตรา 28  ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ 
  สัตวปาดังกลาวเคลื่อนทีผ่านดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปนหนังสือตามแบบที ่
  อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจสตัวปา โดยแสดงใบอนุญาต 
  ใหนําเคลื่อนที่เพ่ือการคา ใหนําเขา ใหสงออกหรือใหนําผาน แลวแตกรณี เม่ือ 
  พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนงัสือแลวจึงใหนําเคลื่อนที ่
  ตอไปได 
                                     หมวด 5 
                                สวนสัตวสาธารณะ 
                                     ______ 
            มาตรา 29  ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสตัวสาธารณะ 
  ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
            ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหสิ้นอายุลงเม่ือผูรับใบอนุญาตแจงการเลิก 
  การดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 32 
            การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
  เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            ในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติาม 
  ขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 
            มาตรา 30  เม่ือไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับ 
  ใบอนุญาตตองแจงรายการเกี่ยวกบัชนิดและจํานวนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง 
  หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมา 
  ตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือตรวจสอบและจดแจงไวในทะเบียน 
            ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ 
  สัตวปาดังกลาวที่อยูในความครอบครองของตน อยูหรือแสดงไวภายในบริเวณ 
  สวนสัตวสาธารณะที่จัดตัง้ขึ้น และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา 
  ทุกครั้งที่สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่อยูใน 
  ครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง 
            การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามวธิีการและ 
  ระยะเวลาทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 31  ในกรณีที่ปรากฏวา บริเวณทีต่ั้งของสวนสัตวสาธารณะ 
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  หรือสถานที่เลี้ยงสัตวมีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดใน 
  กฎกระทรวงออกตามมาตรา 29 หรือเกิดมีสภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชน 
  ที่เขาไปในสวนสัตวสาธารณะหรืออาจกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแก 
  สัตวปาที่อยูในสวนสตัวสาธารณะ ใหอธบิดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให 
  ผูรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขสภาพเชนวานั้นใหหมดไปได 
            ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคาํสั่งใหแลวเสร็จภายใน 
  ระยะเวลาทีก่ําหนดในคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาปรับปรุงแกไข 
  โดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาต 
 
            มาตรา 32  ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสตัวสาธารณะ 
  ตามมาตรา 29 ประสงคจะเลิกดําเนินกจิการสวนสัตวสาธารณะ ตองแจงเปน 
  หนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา และใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจําหนายสัตวปา 
  สงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีอยูในครอบครองใหแก 
  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสตัวสาธารณะตามมาตรา 29 รายอ่ืน 
  หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 หรือซากของสัตวปา 
  ดังกลาวใหแกผูไดรับใบอนุญาตเพาะพนัธุตามมาตรา 18 (1) ใหเสร็จสิ้น 
  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันับแตวันที่ไดแจงการบอกเลิกไปยังอธบิดี 
            เม่ือสิ้นกาํหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ยังมีสัตวปา 
  สงวนสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยูเทาใด ใหสัตวปาสงวน 
  สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดงักลาวตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนญุาต 
  ตองสงมอบสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวใหแกกรม 
  ปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพ่ือนําไปดําเนินการตอไปตามระเบียบที่อธิบดี 
  กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                        หมวด 6 
                            บริเวณและสถานทีห่ามลาสัตวปา 
                                        ______ 
            มาตรา 33  เม่ือคณะรัฐมนตรเีห็นสมควรกําหนดบริเวณทีดิ่นแหงใด 
  ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัยเพ่ือรักษาไวซึ่งพันธุสตัวปา ก็ใหกระทําได 
  โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้น 
  แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวาเขตรักษาพันธุสัตวปา 
            ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานัน้ ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูใน 
  กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวง 
  การเมือง 
 



            มาตรา 34  การขยายหรือการเพิกถอนเขตรกัษาพันธุสตัวปาไมวา 
  ทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช 
  เปนการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
  แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 
 
            มาตรา 35  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือ 
  เครื่องหมายอ่ืนแสดงเขตรกัษาพันธุสตัวปาไวตามสมควร เพ่ือใหประชาชนเหน็ได 
  วาเปนเขตรกัษาพันธุสตัวปา 
 
            มาตรา 36  ในเขตรักษาพันธุสตัวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปาไมวา 
  จะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรัง 
  ของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาต 
  เปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

            มาตรา 37  นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใด 
  ซึ่งตองเขาไปปฏิบตัิการตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา 
  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
            ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรกัษาพันธุสตัวปา ตองปฏิบตัิตาม 
  เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 38  ในเขตรักษาพันธุสตัวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือ 
  ครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือกอสรางสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง 
  เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว 
  หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย 
  หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา 
            ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง 
  ดูแล รักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุสตัวปา เพ่ือการเพาะพันธุ การศึกษาหรือ 
  วิจัยทางวิชาการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย 
  หรืออํานวยความปลอดภยั หรือใหความรูแกประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปน 
  หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแต 
  กรณี กระทาํการอยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสตัวปาได  ทั้งน้ี ตาม 
  ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
            มาตรา 39  การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่พนักงานเจาหนาที่ 
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  ไดตัด โคน หรือแผวถาง ตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ 
  ที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
            มาตรา 40  ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปา 
  มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือ 
  งดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ในเขต 
  รักษาพันธุสตัวปา 
 
            มาตรา 41  หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน 
  หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาในบริเวณ 
  วัดหรือในบริเวณสถานทีท่ี่จัดไวเพ่ือประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
 
            มาตรา 42  บริเวณสถานทีท่ี่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณ 
  ประโยชนหรือประชาชนใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
  ของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได 
  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรกีําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือ 
  ประเภทใดแลว หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปน้ี 
            (1) ลาสัตวปาชนดิหรือประเภทนั้น 
            (2) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น 
            (3) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลาย 
  ตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลง 
  ทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนเหือดแหง เปนพิษ 
  หรือเปนอันตรายตอสตัวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเม่ือ 
  อธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตหามลาแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ 
            ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปน 
  ตองปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศกึษาหรือวิจัย 
  ทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้น 
  ตองปฏิบัตติามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                        หมวด 7 
                                   พนักงานเจาหนาที่ 
                                        ______ 
            มาตรา 43  เม่ือปรากฏวาผูรบัใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัต ิ
  ตามพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 



  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้อธิบดีมี 
  อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้ไดไมเกินเกาสิบวัน หรือถา 
  รัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะสั่งเพิกถอน 
  ใบอนุญาตนัน้เสียก็ได 
            ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
  มีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวในครอบครอง 
  ใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ 
  สัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครองภายในสามสิบวนันับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน 
  ใบอนุญาต ถาพนกําหนดนั้นแลวยังมิไดจําหนายหรือจําหนายไปบางสวน ใหสัตวปา 
  หรือซากของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายนั้นตกเปนของแผนดิน 
  และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที ่
  อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
            มาตรา 44  ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ 
  ที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ้นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกต ิ
  ไมวาในหรือนอกประเทศ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่และจะตองเสียคา 
  เบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูไปปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ และ 
  ตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายจริง 
            การยื่นคําขอและการจายเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางใหแก 
  พนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน 
  กฎกระทรวง 
 
            มาตรา 45  ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราช 
  บัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
            มาตรา 46  ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือ 
  คาตอบแทนเนื่องในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขต 
  รักษาพันธุสตัวปาหรือเขตหามลาสัตวปา อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบ 
  เกี่ยวกับการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนดงักลาวได ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของ 
  คณะกรรมการ 
            เงินที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษา 
  พันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ 
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  และใหใชจายในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสตัวปาหรือเขตหามลาสัตวปา 
  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                     หมวด 8 
                                  บทกําหนดโทษ 
                                     ______ 
            มาตรา 47  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 
  หรือมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสี่ป หรือปรับไมเกิน 
  สี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 48  ผูใดฝาฝนมาตรา 18 มาตรา 23 วรรคสอง หรือไม 
  ปฏิบัติตามมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น 
  บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 49  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ 
  เพาะพันธุหรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ โดยไมไดรับ 
  อนุญาตตามมาตรา 19 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 
  หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 50  ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
  ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ 
  สัตวดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป 
  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 51  ผูใดฝาฝนมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 41 ตอง 
  ระวางโทษจาํคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 52  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 25 หรือมาตรา 28 ตอง 
  ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
            มาตรา 53  ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
  หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 54  ผูใดฝาฝนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ตอง 
  ระวางโทษจาํคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผดิตามมาตรา 38 ถา 



  ปรากฏวาผูนั้นไดยึดถือ ครอบครองทาํประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุ 
  สัตวปาทีต่นไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง 
  ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผดิออกไปจากเขตรักษาพันธุสัตวปานั้นได 
            การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่ผูกระทาํความผิดตามมาตรา 38 
  วรรคหนึ่ง ไดตัด โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายให 
  บุคคลอื่นใดที่มิใชสวนราชการมิได 
 
            มาตรา 55  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย 
  ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว โดยประการใดซึง่สัตวปาหรือซากของสัตวปาอันไดมา 
  โดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
  ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
            มาตรา 56  ผูใดกระทําใหหลกัเขต ปาย หรือเครื่องหมายอ่ืน ซึ่ง 
  พนักงานเจาหนาที่ไดจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที ่ลบเลอืน เสียหาย หรือ 
  ไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาทหรือทั้งจํา 
  ทั้งปรับ 
 
            มาตรา 57  บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยาน 
  พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บคุคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด 
  หรือมีไวเน่ืองในการกระทาํความผิดตามมาตรา 16 มาตรา 36 มาตรา 38 
  มาตรา 41 มาตรา 42 วรรคสอง ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม 
  คําพิพากษาของศาลหรือไม 
 
            มาตรา 58  บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา 
  สงวนซากของสัตวปาคุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว  
  หรือรังของสัตวปาที่บุคคลไดมาหรือมีไวเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม 
  พระราชบัญญัตินี ้ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิน้ 
            บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือ 
  กรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดย 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
            มาตรา 59  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี ้
  เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ 



  ตามที่บัญญัติไวสําหรบัความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้น 
  ตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 

            มาตรา 60  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน 
  เดียว ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษา มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเม่ือผูตองหาไดชําระ 
  คาปรับตามจํานวนที่เปรยีบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                                      บทเฉพาะกาล 
                                         ______ 
            มาตรา 61  เม่ือไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง 
  ใชบังคับการดําเนินการแกสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือซาก 
  ของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความครอบครองของบุคคลใดกอนวันที่ 
  กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังน้ี 
            (1) ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความ 
  ครอบครองกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและจํานวนสตัวปาคุมครอง 
  ที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสบิวันนับแตวันที่ 
  กฎกระทรวงใชบังคับเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว หากผูเปนเจาของ 
  หรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นไมประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไป 
  ใหจําหนายสัตวปาคุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการ 
  สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 29 หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนด 
  ตามมาตรา 17 ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา 18 ใหเสร็จสิ้น 
  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเม่ือสิ้น 
  ระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหสตัวปาคุมครอง 
  นั้นตกเปนของแผนดินและใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาคุมครอง 
  นั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ ทั้งน้ี 
  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีที ่
  สัตวปาคุมครองดังกลาวเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 
  เจาของหรือผูครอบครองซึ่งประสงคจะเพาะพันธุสตัวนั้น ตองยื่นคําขอรับ 
  ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา 18 ภายในสามสิบวนันับแตวันที่ไดแจงตอ 
  พนักงานเจาหนาที่ และเม่ือไดยื่นคําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น 
  ตอไปได 
            หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะ 
  เลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดู 
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  สัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยูในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด 
  หากเห็นวาสัตวปาคุมครองนั้นไดรับการเลี้ยงดูดวยความเอาใจใสในสภาพ 
  อันสมควรและปลอดภัยใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น 
  ตอไปได โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของ 
  หรือผูครอบครอง ใบอนุญาตดังกลาวใหมีอายุเพียงเทาอายุของสัตวปาคุมครอง 
  นั้น ผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบตัติามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดูสัตวปา 
  คุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเม่ือ 
  สัตวปาคุมครองนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นโดยการสืบพันธุหรือตาย ผูรับใบอนุญาตตอง 
  แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 
            (2) สําหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของ 
  แจงชนิดและจํานวนของซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตน 
  ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใช 
  บังคับเพ่ือจดแจงไวในทะเบียน และใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง 
  นั้นตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครองที่มีไวเพ่ือการคา เม่ือพนักงาน 
  เจาหนาที่ไดจดแจงชนิดและจํานวนของซากสัตวปานัน้ไวแลว ใหผูครอบครอง 
  ซากของสัตวปาเพื่อคานัน้ดําเนินการจําหนายซากของสัตวปานั้นใหเสร็จสิ้นภายใน 
  สามป 
            แบบและวิธีการแจงตาม (1) และ (2) และการออกใบอนุญาต 
  ใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว และใบรบัรองการครอบครองซากสัตวปา 
  คุมครองใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 
            มาตรา 62  ใหถอืวาสัตวปาคุมครองประเภทที ่1 และสตัวปา 
  คุมครอง ประเภทที ่2 ที่กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัต ิ
  สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
 
            มาตรา 63  ใหบรรดาบริเวณทีดิ่นที่เปนเขตรกัษาพันธุสตัวปาและ 
  เขตหามลาสัตวปาอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
  กอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคบัเปนเขตเขตรกัษาพันธุสัตวปาหรือเขตหาม 
  ลาสัตวปาตามพระราชบญัญัตินี ้แลวแตกรณี 
 
            มาตรา 64  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตาม 
  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 และยังใชบงัคับอยูกอน หรือ 
  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคบัไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง 
  กับพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก 



  ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
            มาตรา 65  ใหการอนุญาตใหลาสัตวปาสงวน ใบอนุญาตลาสัตวปา 
  คุมครองทุกประเภท ใบอนุญาตใหคาสตัวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง 
  และใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง 
  ที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอัน 
  สิ้นอายุนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
            มาตรา 66  ผูใดมีสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความ 
  ครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 
  ถาไดนําสัตวปาสงวนหรอืสัตวปาคุมครองดังกลาว มามอบใหแกพนักงาน 
  เจาหนาที่ภายในเกาสิบวนันับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตอง 
  รับโทษ และใหสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของแผนดิน 
  และเม่ือไดจดแจงชนิดและจํานวนของสตัวปาที่รับมอบไวแลว อธิบดีอาจมอบ 
  สัตวปาดังกลาวใหอยูในความดูแลของผูนั้นตอไปไดตามที่เห็นสมควร  ทั้งน้ี 
  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตวนัน้เปนสําคัญ 
            ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครอง 
  โดยไมชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้น 
  แจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปาดงักลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 
  เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เม่ือพนักงานเจาหนาที่ได 
  จดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือสัตวปา 
  คุมครองตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตโดยการ 
  ตกทอดทางมรดก 
 
            มาตรา 67  ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา 
  สงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
  อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงรายการเกี่ยวกบัชนิดและจํานวน 
  ของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปา 
  คุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวัน 
  นับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไว 
  แลว ใหปฏบิัตติอไปดังนี้ 
            (1) สําหรับสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองจําหนาย 
  สัตวปาสงวนใหแกผูจัดตั้งและดําเนินกจิการสวนสัตวสาธารณะที่ไดยื่น 
  คําขออนุญาตไวแลวตามมาตรา 69 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 



  นับแตวันทีไ่ดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกลาวแลว 
  ยังมีสัตวปาสงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใด ใหสัตวปาสงวนนั้น 
  ตกเปนของแผนดิน และใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาสงวน 
  นั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ ทั้งน้ี 
  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
            (2) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํา 
  มาตรา 61 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
            (3) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครอง 
  ครอบครองซากของสัตวปาสงวนนั้นตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืน 
  มิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก 
            (4) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาต 
  ใหคาซึ่งสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสตัวปา พ.ศ. 2503 
  เม่ือผูรับใบอนุญาตดังกลาวไดยื่นคําขอรบัใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมา 
  จากการเพาะพันธุตามมาตรา 68 ใหผูนั้นคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม 
  มาตรา 17 ซึ่งไดมาจากการเพาะพันธุตอไปได สําหรับสัตวปาคุมครองอันมิใช 
  เปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุที่มีไว 
  ในความครอบครองเพื่อคาใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสัตวปาคุมครองดังกลาวให 
  เสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เม่ือสิ้นระยะเวลา 
  ดังกลาวแลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 
  ที่ไดมาจากการเพาะพันธุเหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแก 
  กรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีเพ่ือนําไปดําเนินการ  ทั้งน้ี ตามระเบียบ 
  ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
            (5) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับ 
  ใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง 
  สัตวปา พ.ศ.2503 เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดสํารวจและจดแจงชนิดและจํานวน 
  ซากของสัตวปาคุมครองที่ผูรับใบอนุญาตดังกลาวมีอยูในความครอบครองไวแลว 
  ใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหแกผูนั้น ผูรับ 
  ใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวดังกลาว จะตองจําหนายซาก 
  ของสัตวปาที่มีอยูในความครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันที่ไดรับ 
  ใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว และตองจัดทํารายงาน 
  เกี่ยวกับชนดิและจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอ 
  พนักงานเจาหนาที่ ตามระเบียบที่อธบิดีกําหนด และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกลาว 
  มีซากของสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบ 
  แกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ ตามระเบียบ 



  ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี เวนแตเปนซาก 
  ของสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา 17 ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
  และผูนั้นไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมา 
  จากการเพาะพันธุตามมาตรา 68 ไวแลว 
            แบบและวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
  กฎกระทรวง 
 
            มาตรา 68  ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ ดําเนินกิจการคาสัตวปา 
  คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
  หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือ 
  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
  ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือไดยื่นคําขอแลว  
  ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต 
            ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัต ิ
  ในมาตรา 43 วรรคสอง มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 
            มาตรา 69  ผูใดจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะอยูกอน 
  หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคาํขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
  ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ เม่ือไดรับคําขออนุญาตแลว 
  และพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลวเห็นวา บริเวณและสถานทีป่ระกอบกิจการ 
  เปนไปโดยถูกตองตามทีก่ําหนดไวในมาตรา 30 วรรคสอง และวรรคสาม และ 
  มาตรา 31 และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจาํนวนของสัตวปาสงวน 
  สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดงักลาวไวแลวใหอธิบดีออกใบอนุญาตจัดตัง้ 
  และดําเนินกิจการสวนสตัวสาธารณะใหแกผูนั้น 
 
            มาตรา 70  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราช 
  บัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดีใหถือวาคําขอนัน้สิ้นสุด 
  ลงเวนแตเปนคําขออนุญาตดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตนิี้ 
  ใหอธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตน้ันตอไป 
 
  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           อานันท ปนยารชนุ 
             นายกรัฐมนตร ี
 

http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx004/sub_c/2537001/1.htm


                                     อัตราคาธรรมเนียม 
                                          _______ 
 
    1. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ                          ฉบับละ  1,000 บาท 
    2. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง 
       ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปา 
       คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ                         ฉบับละ    500 บาท 
    3. ใบอนุญาตใหคาสตัวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
       การเพาะพันธุ                          ฉบับละ  1,000 บาท 
    4. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
       การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑทีท่ําจากซากของ 
       สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ              ฉบับละ  1,000 บาท 
    5. ใบอนุญาตใหนําเขา หรือใหสงออกซึ่งสัตวปา 
       คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ 
       สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ              ฉบับละ    500 บาท 
    6. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซึ่งสัตวปาหรือ 
       ซากของสัตวปา                               ฉบับละ    500 บาท 
    7. ใบอนญุาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา 
       คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปา 
       คุมครอง                              ฉบับละ    500 บาท 
    8. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของ 
       สัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพ่ือการคา                      ฉบับละ    100 บาท 
    9. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน 
       ซึ่งสัตวปา หรือซากของสัตวปา              ฉบับละ    500 บาท 
   10. ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว 
       สาธารณะ                                   ฉบับละ 10,000 บาท 
   11. ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบรับรอง                       ฉบับละ    100 บาท 
   12. การตออายุใบอนุญาต                          ครั้งละ    500 บาท 
 
                       บัญชีสัตวปาสงวน 
                           _______ 
 
    1. นกเจาฟาหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae 
    2. แรด Rhinoceros sondaicus 



    3. กระซู Didermocerus sumatraensis 
    4. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli 
    5. ควายปา Bubalus bubalis 
    6. ละองหรือละม่ัง Cervus eldi 
    7. สมันหรือเน้ือสมัน Cervus schomburgki 
    8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรําหรือโครํา Capricornis sumatraensis 
    9. กวางผา Naemorhedus griseus 
   10. นกแตวแลวทองดํา Pitta gurneyi 
   11. นกกระเรียน Grus antigone 
   12. แมวลายหินออน Pardofelis marmorata 
   13. สมเสร็จ Tapirus indicus 
   14. เกงหมอ Muntiacus feai 
   15. พะยูนหรือหมูน้ํา Dugong dugon 
 

   ________________________ 
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตนิี้ คือ เน่ืองจาก 
  กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสตัวปาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคบั 
  มาเปนเวลานาน มาตรการตาง ๆ ที่มีอยูในกฎหมายดังกลาวไมสามารถทําให 
  การสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดผลสมดังวัตถ ุ
  ประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปาและ 
  ใหการสงวนและคุมครองสตัวปาควบคูกนัไป และเนื่องจากปจจุบันไดมีความ 
  ตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือกันเพื่อสงวนและคุมครองสตัวปาของ 
  ทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก  ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงใหมาตรการใน 
  การสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ 
  ตกลงระหวางประเทศ สมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง 
  สัตวปาเสยีใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 


