
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอตัราคาธรรมเนียมใบอนญุาตและใบรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว

ปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๒  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
(๑) ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง 

ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปา 
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ 
เพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปาคุมครอง 
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปา 
คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
(ก) ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวปาคุมครอง 

ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตใหสงออกสัตวปาคุมครอง 

ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
๑) จํานวน ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกวา ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(ค) ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งซาก 
ของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 

๑) จํานวน ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐ บาท 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๖/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) จํานวนมากกวา ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปา 

หรือซากของสัตวปา 
(ก) ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปา 

หรือซากของสัตวปาที่เปนสัตวน้ํา ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวปา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตใหสงออกสัตวปา 

๑) จํานวน ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกวา ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(ง) ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งซาก 
ของสัตวปา 
๑) จํานวน ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกวา ๑ หนวย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปา 
คุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของ 
สัตวปาคุมครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของ 
สัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพ่ือการคา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๙) ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน 
ซึ่งสัตวปา หรือซากของสัตวปา ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว 
สาธารณะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตเทากับอัตราคาธรรมเนียม 

ใบอนุญาตเดิมแตไมเกินครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการ
นําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาไวไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาวเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและ
ใบรับรองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 


