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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติออกกฎกระทรวง
ไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหใชแบบ สป.๔  
ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๑) นําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ 
กําหนด 
  (๒) นําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซาก 
ของสัตวปาคุมครอง 
  (๓) นําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา 
๑๘ (๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
  (๔) นําเขา สงออกหรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่อนุสัญญาวาดวย 
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) กําหนดใหตอง 
มีใบอนญุาต หรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน 
  ผูใดประสงคจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหยื่น 
คําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดังตอไปนี ้
  (๑) กองการอนุญาต กรมปาไม 
  (๒) สํานักงานปาไมจังหวัด ที่ดานตรวจสัตวปาตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น 
  (๓) สํานักงานปาไมจังหวัดท่ีสัตวปาอยูในเขตจังหวัดน้ัน 
  ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตสําหรับสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
ที่เปนสัตวน้ํา ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดังตอไปนี ้
  (๑) กองอนุรักษทรัพยากรประมง กรมประมง 
  (๒) สํานักงานประมงจังหวัดที่ดานตรวจสัตวปาตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น 
  (๓) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีสัตวนํ้าอยูในเขตจังหวัดน้ัน 
  ขอ ๒  ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําเขาสัตวปาหรือซากของสัตวปาตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ขอ ๑ ผูยื่นคําขอตองยื่นสําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว (Health Certificate) สําหรับสัตวปาหรือ 
ซากของสัตวปานั้น ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่สงออกสัตวปา 
นั้น และสําเนาใบส่ังสินคา (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินคา (Invoice) พรอมกับคําขอดวย  
เวนแตเปนการยื่นขอรับใบอนุญาตนําเขาที่มิใชเพื่อการคา ใหยื่นเฉพาะสําเนาใบรับรองสุขภาพ 
สัตว 
  ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตสงออกสัตวปาหรือซากของสัตวปาตามขอ ๑  
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปานั้น และสําเนาใบส่ังสินคา  
(Order) หรือสําเนาใบกํากับสินคา (Invoice) พรอมกับคําขอดวย เวนแตเปนการยื่นขอรับ 
ใบอนุญาตสงออกที่มิใชเพื่อการคา ใหยื่นเฉพาะหลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
นั้น 
  ขอ ๓  ในกรณีที่การยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขา สงออกหรือนําผานตามขอ ๑  
เปนการขออนุญาตสําหรับสัตวปาหรือซากของสัตวปาซึ่งเปนชนิดพันธุ (Species) เดียวกับท่ี 
กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๑ ทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปา 
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) นอกจากจะตองย่ืนหลักฐานตามขอ ๒ แลว ผูขอรับ 
ใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานดังตอไปนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
  (๑) ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขา ผูย่ืนคําขอตองแสดงหนังสือ 
ยินยอมใหสงออก ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาวาดวยการคา 
ระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) ของประเทศที่จะสง 
สัตวปาหรือซากของสัตวปานั้นเขามาในราชอาณาจักร 
  (๒) ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตสงออก ผูย่ืนคําขอตองแสดง 
ใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญา 
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) ของ 
ประเทศที่จะสงสัตวปาหรือซากของสัตวปาไปยังประเทศนั้น 
  (๓) ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําผาน ผูย่ืนคําขอตองแสดง 
ใบอนุญาตสงออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตใหสงออกสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
นั้น และใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) ของประเทศท่ีอนุญาตใหนําเขาสัตวปาหรือซากของ 
สัตวปานั้น 
  (๔) ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราว 
เพ่ือสงออก สําหรับการนําเขาผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานตาม (๑) สําหรับการสงออกผูยื่นคํา
ขอ 
ตองแสดงหลักฐานตาม (๒) พรอมกับใบอนุญาตสงออก (Export Permit) ของประเทศที่เปน 
ถิ่นกําเนิดของสัตวปาหรือซากของสัตวปานั้น และใบอนุญาตใหนําสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
นั้นเขามาในราชอาณาจักร เวนแตเปนการสงออกไปยังประเทศที่เปนถิ่นกําเนิดไมตองแสดง 
หลักฐานตาม (๒) ในการนี้ใหถือวาใบอนุญาตใหนําสัตวปาหรือซากของสัตวปานั้นเขามาใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราชอาณาจักรเปนหลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาตามขอ ๒ วรรคสอง 
  ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขาหรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซาก 
ของสัตวปาตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ หรือชนิดพันธุ (Species) ตามบัญช 
 หีมายเลข ๑ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุเพื่อการคา นอกจากจะตองย่ืนหลักฐานตามขอ ๒ แลว  
ผูย่ืนคําขอตองแสดงใบอนุญาตสงออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตใหสงออก 
สัตวปาหรือซากของสัตวปานั้นตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
  ขอ ๔  การพิจารณาอนุญาตคําขอตามขอ ๑ ใหคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  (๑) ในการอนุญาตใหนําเขา ใหพิจารณาชนิดพันธุและจํานวนสัตวที่มีอยูใน 
ประเทศเพื่อปองกันการแพรพันธุมากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ ความปลอดภัยของสัตวใน 
ประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตวนั้น รวมท้ังความอยูรอดของสัตวน้ันหรือผลกระทบตอ 
ความสมดุลของระบบนิเวศนทางธรรมชาติ 
  (๒) ในการอนุญาตใหสงออก ใหพิจารณาชนิดพันธุและจํานวนสัตวที่มีอยู 
ในประเทศเพื่อปองกันมิใหเกิดการสูญพันธุ รวมทั้งผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศน 
ทางธรรมชาติ 
  (๓) ในการอนุญาตใหนําผาน ใหพิจารณาชนิดพันธุและจํานวนสัตวใหตรงกับ 
ที่ขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของใหเปนไปโดยถูกตอง รวมท้ังความปลอดภัย 
ของสัตวในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตวนั้น 
  (๔) ถาเปนการนําเขา สงออกหรือนําผาน ซ่ึงสัตวปาหรือซากของสัตวปาซ่ึงเปน 
ชนิดพันธุ (Species) เดียวกับที่กําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของ 
สัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) ใหพิจารณาตามหลักเกณฑของอนุสัญญาดังกลาว
ดวย 
  ขอ ๕  ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะ
พันธุ 
 ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและใบอนุญาตใหนํา
เขา  
ใหสงออก หรือใหนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดพันธุ (Species) เดียวกับที่กําหนด 
ไวในอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ 
(CITES) 
ใหใชแบบ สป.๕ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออกหรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
ชนิดพันธุ (Species) อื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบ สป.๖ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๖  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต จะนําสัตวปาหรือซากของสัตวปาเคล่ือนท่ี 
เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่ไดรับอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตนําสัตวปาหรือ 
ซากของสัตวปานั้นเคลื่อนที่ผานดานตรวจสัตวปาตามที่อธิบดีกําหนดไวในใบอนุญาต โดยให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวปานั้น 
  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานตรวจสัตวปาไดตรวจสอบความถูกตองของ 
ใบอนุญาตและสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่จะนําเคลื่อนที่ผานแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีประจํา 
ดานตรวจสัตวปาอนุญาตใหนําสัตวปาหรือซากของสัตวปาเคล่ือนท่ีผานดานตรวจสัตวปาได  
โดยแสดงการอนุญาตไวในใบอนุญาตนั้น 
  ขอ ๗  ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการนําเขา สงออกหรือนําผานตามที่ไดรับ 
อนุญาตใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถามิไดดําเนินการภายในระยะ 
เวลาดังกลาวใหใบอนุญาตเปนอันสิ้นสุด 
  ขอ ๘  เพื่อประโยชนในการมีหลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปา 
ที่ไดมีการนําเขามาในราชอาณาจักรแลว ในกรณีที่สัตวปาหรือซากของสัตวปาที่นําเขามีจํานวน 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุหรือสัตวปาตาย ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการเพิ่มจํานวน เวนแตเปนกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนผูรับใบอนุญาต 
ใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ในการนี้ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและ 
เห็นวาถูกตองแลวใหออกหลักฐานการรับแจงใหกับผูแจงตอไป 
  ขอ ๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามขอ ๕  
ซึ่งชํารุด เสียหาย หรอืสูญหาย ใหยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบ ุ
ไวในแบบ สป.๗ ทายกฎกระทรวงนี ้
  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ 
ใบอนุญาตเดิม แตใหระบุคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย 
  ใหนําขอ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยื่นคําขอใบแทน 
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
       สุเทพ เทือกสุบรรณ 
          รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
----------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๕ มาตรา ๘  
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕  
บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการอนุญาต และใบอนุญาต  
ใหนําเขาหรือสงออกซ่ึงสัตวปา หรือซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด นําผาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ซ่ึงสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว นําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปา 
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุหรือซากของสัตวปาดังกลาว และนําเขา สงออกหรือนําผาน 
ซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่ตองมีใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออกหรือนําผาน 
ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองกําหนดโดยกฎ
กระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๓๗/๕๑ก./๕๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗] 
 
 


