
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  ๑ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห3ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,าแห3งชาติออกกฎกระทรวงไว) 
ดังต3อไปนี้ 

 
ข)อ ๑  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือดําเนินกิจการดังต3อไปนี้ให)ใช)แบบ สป.๔ ท)าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๑) นําเข)าหรือส3งออกซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๒) นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าสงวน สัตว*ป,าคุ)มครอง ซากของสัตว*ป,าสงวนหรือซากของสัตว*

ป,าคุ)มครอง 
(๓) นําเข)าหรือส3งออกซ่ึงสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ*ตามมาตรา ๑๘ 

(๑) หรือซากของสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ* 
(๔) นําเข)า ส3งออกหรือนําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าท่ีอนุสัญญาว3าด)วย

การค)าระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* (CITES) กําหนดให)ต)องมี
ใบอนุญาต หรือใบรับรองให)นําเข)า ส3งออก หรือนําผ3าน 

ผู)ใดประสงค*จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให)ยื่นคําขอ
ต3อพนักงานเจ)าหน)าท่ี ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ดังต3อไปนี้ 

(๑) กองการอนุญาต กรมป,าไม) 
(๒) สํานักงานป,าไม)จังหวัด ท่ีด3านตรวจสัตว*ป,าต้ังอยู3ในเขตจังหวัดนั้น 
(๓) สํานักงานป,าไม)จังหวัดท่ีสัตว*ป,าอยู3ในเขตจังหวัดนั้น 
ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตสําหรับสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าท่ีเปHน

สัตว*น้ํา ให)ยื่นต3อพนักงานเจ)าหน)าท่ี ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ดังต3อไปนี้ 
(๑) กองอนุรักษ*ทรัพยากรประมง กรมประมง 
(๒) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีด3านตรวจสัตว*ป,าต้ังอยู3ในเขตจังหวัดนั้น 
(๓) สํานักงานประมงจังหวัดท่ีสัตว*น้ําอยู3ในเขตจังหวัดนั้น 
 
ข)อ ๒  ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข)าสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าตามข)อ ๑ ผู)

ยื่นคําขอต)องยื่นสําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว* (Health Certificate) สําหรับสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*
ป,านั้น ซ่ึงออกโดยเจ)าหน)าท่ีผู)มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีส3งออกสัตว*ป,านั้น และสําเนาใบสั่ง
สินค)า (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินค)า (Invoice) พร)อมกับคําขอด)วย เว)นแต3เปHนการยื่นขอรับ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล3ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๑ ก/หน)า ๕๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตนําเข)าท่ีมิใช3เพ่ือการค)า ให)ยื่นเฉพาะสําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว* 
ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตส3งออกสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าตามข)อ ๑ ผู)ยื่นคํา

ขอต)องยื่นหลักฐานการได)มาซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น และสําเนาใบสั่งสินค)า (Order) หรือ
สําเนาใบกํากับสินค)า (Invoice) พร)อมกับคําขอด)วย เว)นแต3เปHนการยื่นขอรับใบอนุญาตส3งออกท่ีมิใช3
เพ่ือการค)า ให)ยื่นเฉพาะหลักฐานการได)มาซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น 

 
ข)อ ๓  ในกรณีท่ีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข)า ส3งออกหรือนําผ3านตามข)อ ๑ เปHน

การขออนุญาตสําหรับสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าซ่ึงเปHนชนิดพันธุ* (Species) เดียวกับท่ีกําหนดไว)ใน
บัญชีหมายเลข ๑ ท)ายอนุสัญญาว3าด)วยการค)าระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะ
สูญพันธุ* (CITES) นอกจากจะต)องยื่นหลักฐานตามข)อ ๒ แล)ว ผู)ขอรับใบอนุญาตต)องยื่นหลักฐาน
ดังต3อไปนี้ต3อพนักงานเจ)าหน)าท่ีด)วย 

(๑) ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข)า ผู)ยื่นคําขอต)องแสดงหนังสือ
ยินยอมให)ส3งออก ซ่ึงออกโดยเจ)าหน)าท่ีผู)มีอํานาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว3าด)วยการค)าระหว3าง
ประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* (CITES) ของประเทศท่ีจะส3งสัตว*ป,าหรือซาก
ของสัตว*ป,านั้นเข)ามาในราชอาณาจักร 

(๒) ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตส3งออก ผู)ยื่นคําขอต)องแสดงใบอนุญาต
นําเข)า (Import Permit) ซ่ึงออกโดยเจ)าหน)าท่ีผู)มีอํานาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว3าด)วยการค)า
ระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* (CITES) ของประเทศท่ีจะส3งสัตว*ป,า
หรือซากของสัตว*ป,าไปยังประเทศนั้น 

(๓) ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําผ3าน ผู)ยื่นคําขอต)องแสดงใบอนุญาต
ส3งออก (Export Permit) ของประเทศท่ีอนุญาตให)ส3งออกสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น และ
ใบอนุญาตนําเข)า (Import Permit) ของประเทศท่ีอนุญาตให)นําเข)าสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น 

(๔) ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข)ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพ่ือ
ส3งออก สําหรับการนําเข)าผู)ยื่นคําขอต)องแสดงหลักฐานตาม (๑) สําหรับการส3งออกผู)ยื่นคําขอต)อง
แสดงหลักฐานตาม (๒) พร)อมกับใบอนุญาตส3งออก (Export Permit) ของประเทศท่ีเปHนถ่ินกําเนิด
ของสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น และใบอนุญาตให)นําสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้นเข)ามาใน
ราชอาณาจักร เว)นแต3เปHนการส3งออกไปยังประเทศท่ีเปHนถ่ินกําเนิดไม3ต)องแสดงหลักฐานตาม (๒) ใน
การนี้ให)ถือว3าใบอนุญาตให)นําสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้นเข)ามาในราชอาณาจักรเปHนหลักฐานการ
ได)มาซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าตามข)อ ๒ วรรคสอง 

ในกรณีท่ีเปHนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข)าหรือนําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของ
สัตว*ป,าตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ หรือชนิดพันธุ* (Species) ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท่ี
ได)มาจากการเพาะพันธุ*เพ่ือการค)า นอกจากจะต)องยื่นหลักฐานตามข)อ ๒ แล)ว ผู)ยื่นคําขอต)องแสดง
ใบอนุญาตส3งออก (Export Permit) ของประเทศท่ีอนุญาตให)ส3งออกสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,านั้น
ต3อพนักงานเจ)าหน)าท่ีด)วย 

 
ข)อ ๔  การพิจารณาอนุญาตคําขอตามข)อ ๑ ให)คํานึงถึงหลักเกณฑ* ดังต3อไปนี้ 
(๑) ในการอนุญาตให)นําเข)า ให)พิจารณาชนิดพันธุ*และจํานวนสัตว*ท่ีมีอยู3ในประเทศ

เพ่ือปcองกันการแพร3พันธุ*มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ* ความปลอดภัยของสัตว*ในประเทศและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อันตรายท่ีอาจเกิดจากสัตว*นั้น รวมท้ังความอยู3รอดของสัตว*นั้นหรือผลกระทบต3อความสมดุลของ
ระบบนิเวศน*ทางธรรมชาติ 

(๒) ในการอนุญาตให)ส3งออก ให)พิจารณาชนิดพันธุ*และจํานวนสัตว*ท่ีมีอยู3ในประเทศ
เพ่ือปcองกันมิให)เกิดการสูญพันธุ* รวมท้ังผลกระทบต3อความสมดุลของระบบนิเวศน*ทางธรรมชาติ 

(๓) ในการอนุญาตให)นําผ3าน ให)พิจารณาชนิดพันธุ*และจํานวนสัตว*ให)ตรงกับท่ีขอ
อนุญาต และตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวข)องให)เปHนไปโดยถูกต)อง รวมท้ังความปลอดภัยของสัตว*ใน
ประเทศและอันตรายท่ีอาจเกิดจากสัตว*นั้น 

(๔) ถ)าเปHนการนําเข)า ส3งออกหรือนําผ3าน ซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าซ่ึงเปHนชนิด
พันธุ* (Species) เดียวกับท่ีกําหนดไว)ในอนุสัญญาว3าด)วยการค)าระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,า
และพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* (CITES) ให)พิจารณาตามหลักเกณฑ*ของอนุสัญญาดังกล3าวด)วย 

 
ข)อ ๕  ใบอนุญาตให)นําเข)าหรือให)ส3งออกซ่ึงสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการ

เพาะพันธุ*ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ*และใบอนุญาต
ให)นําเข)า ให)ส3งออก หรือให)นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิดพันธุ* (Species) เดียวกับท่ี
กําหนดไว)ในอนุสัญญาว3าด)วยการค)าระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* 
(CITES) ให)ใช)แบบ สป.๕ ท)ายกฎกระทรวงนี้ 

ใบอนุญาตให)นําเข)า ให)ส3งออกหรือให)นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิดพันธุ* 
(Species) อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให)ใช)แบบ สป.๖ ท)ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข)อ ๖  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาต จะนําสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าเคลื่อนท่ีเข)ามาใน

หรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามท่ีได)รับอนุญาต ให)ผู)รับใบอนุญาตนําสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,า
นั้นเคลื่อนท่ีผ3านด3านตรวจสัตว*ป,าตามท่ีอธิบดีกําหนดไว)ในใบอนุญาต โดยให)แจ)งเปHนหนังสือตามแบบ
ท่ีอธิบดีกําหนดต3อพนักงานเจ)าหน)าท่ีประจําด3านตรวจสัตว*ป,านั้น 

เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีประจําด3านตรวจสัตว*ป,าได)ตรวจสอบความถูกต)องของ
ใบอนุญาตและสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าท่ีจะนําเคลื่อนท่ีผ3านแล)ว ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีประจําด3าน
ตรวจสัตว*ป,าอนุญาตให)นําสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าเคลื่อนท่ีผ3านด3านตรวจสัตว*ป,าได) โดยแสดงการ
อนุญาตไว)ในใบอนุญาตนั้น 

 
ข)อ ๗  ผู)รับใบอนุญาตจะต)องดําเนินการนําเข)า ส3งออกหรือนําผ3านตามท่ีได)รับ

อนุญาตให)เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว)ในใบอนุญาต ถ)ามิได)ดําเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล3าวให)ใบอนุญาตเปHนอันสิ้นสุด 

 
ข)อ ๘  เพ่ือประโยชน*ในการมีหลักฐานการได)มาซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าท่ีได)มี

การนําเข)ามาในราชอาณาจักรแล)ว ในกรณีท่ีสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าท่ีนําเข)ามีจํานวนเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากการสืบพันธุ*หรือสัตว*ป,าตาย ให)ผู)รับใบอนุญาตแจ)งให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต3วันท่ีมีการเพ่ิมจํานวน เว)นแต3เปHนกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตเปHนผู)รับใบอนุญาตให)จัดต้ังและดําเนิน
กิจการสวนสัตว*สาธารณะ ในการนี้ เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ตรวจสอบและเห็นว3าถูกต)องแล)วให)ออก
หลักฐานการรับแจ)งให)กับผู)แจ)งต3อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข)อ ๙  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดประสงค*จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข)อ ๕ ซ่ึงชํารุด 

เสียหาย หรือสูญหาย ให)ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตพร)อมด)วยหลักฐานตามท่ีระบุไว)ในแบบ สป.๗ 
ท)ายกฎกระทรวงนี้ 

การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ให)ผู)อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แต3ให)ระบุคําว3า “ใบแทน” ไว)ท่ีด)านหน)าด)วย 

ให)นําข)อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช)บังคับกับการยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งด)วยโดยอนุโลม 

 
 

ให)ไว) ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
สุเทพ  เทือกสุบรรณ 

รัฐมนตรีช3วยว3าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท)าย] 
 

๑. คําขอรับใบอนุญาตให)นําเข)า ให)ส3งออก หรือให)นําผ3าน ตามมาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๒๔ แห3งพระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.๔) 

๒. ใบอนุญาตให)นําเข)าหรือให)ส3งออกซ่ึงสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ*
ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ*และใบอนุญาตให)นําเข)า ให)
ส3งออก หรือให)นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิดพันธุ* (Species) เดียวกับท่ีกําหนดไว)ใน
อนุสัญญาว3าด)วยการค)าระหว3างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว*ป,าและพืชป,าท่ีใกล)จะสูญพันธุ* (CITES) (สป.
๕) 

๓. ใบอนุญาตให)นําเข)า ให)ส3งออกหรือให)นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิด
พันธุ* (Species) อ่ืน (สป.๖) 

๔. คําขอใบแทนใบอนุญาต (สป.๗) 
 
(ดูข)อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๒๔ แห3งพระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให)การกําหนด
หลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการอนุญาต และใบอนุญาต ให)นําเข)าหรือส3งออกซ่ึงสัตว*ป,า 
หรือซากของสัตว*ป,าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด นําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าสงวน สัตว*ป,าคุ)มครอง หรือซาก
ของสัตว*ป,าดังกล3าว นําเข)าหรือส3งออกซ่ึงสัตว*ป,าคุ)มครองท่ีได)มาจากการเพาะพันธุ*หรือซากของสัตว*
ป,าดังกล3าว และนําเข)า ส3งออกหรือนําผ3านซ่ึงสัตว*ป,าหรือซากของสัตว*ป,าชนิดท่ีต)องมีใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให)นําเข)า ส3งออกหรือนําผ3านตามความตกลงระหว3างประเทศว3าด)วยการค)าสัตว*ป,าและซาก
ของสัตว*ป,า ต)องกําหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปHนต)องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิรวัชร*/ปรับปรุง 
๑๒ กุมภาพันธ* ๒๕๖๑ 

 


