
 

พระราชบัญญัติ 
สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
--------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  "พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ.  
๒๕๓๕" 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
  (๒) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "สัตวปา" หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลง 
หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา  และใหหมายความ
รวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียน
ทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของ
สัตวพาหนะดังกลาว 
  สัตวปาสงวน" หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ 
นี้และตามที่จะกําหนด โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  "สัตวปาคุมครอง"  หมายความวา   สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปน 
สัตวปาคุมครอง 
  "ลา" หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการอื่นใด 
แกสัตวปาที่ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ  และหมายความรวมถึงการไล  การตอน  การเรียก 
หรือการลอเพื่อการกระทําดังกลาวดวย 

 "ซากของสัตวปา"  หมายความวา  รางกายหรือสวนของรางของสัตวปาที่ 
ตายแลวหรือเนื้อของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง หมัก หรือทําอยางอื่นเพื่อไมให 
เนาเปอยและไมวาจะชําแหละ แยกออก หรืออยูในรางของสัตวปานั้นและหมายความรวมถึง 
เขา หนัง กระดูก ฟน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือสวนตาง ๆ  ของสัตวปา 
ที่แยกออกจากรางของสัตวปาไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว 

 "เพาะพันธุ" หมายความวา  ขยายพันธุสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวโดยวิธีผสมพันธุ 
สัตวปา และหมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปาโดยวิธีผสมเทียม หรือการยายฝากตัวออนดวย 
  "คา"หมายความวา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึง มีหรือแสดงไวเพื่อขายดวย 

 "นําเขา" หมายความวา  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
 "สงออก" หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
 "นําผาน" หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักร 

 "ดานตรวจสัตวปา" หมายความวา ดานตรวจสัตวปาและซากของสัตวปา 
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  "สวนสัตวสาธารณะ" หมายความวา  สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตวปาไว
เพื่อประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา การคนควาหรือวิจัยของประชาชน และเปนแหลง
เพาะพันธุ-สัตวปา 
  "พนักงานเจาหนาที่"หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่ 
เกี่ยวกับสัตวน้ํา 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา 
แหงชาติ 
  "รัฐมนตรี"  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม 
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------- 
 มาตรา ๖  การกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครองใหกระทําโดย 
กฎกระทรวง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับตั้งแตวันใด  ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงนั้น 
แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามิได 
 มาตรา ๗  ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ดวยความจําเปน 
และภายใตเงี่อนไขดังตอไปนี้ ผูนั้นไมตองรับโทษ 
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   (๑)  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว 
ซึ่งทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน 
   (๒)  การลานั้นไดกระทําพอสมควรแกเหตุ และ 
   (๓)  ในกรณีที่สัตวที่ถูกลานั้นเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง 
มิไดนําสัตวปาที่ถูกลาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลานั้นเคลื่อนที่ และไดแจงเหตุที่ไดลาสัตวปา 
ไปแลวนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา 
 ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหนึ่งตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไม 
หรือกรมประมง  แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 มาตรา ๘  การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจอนุญาตจะตอง
ดําเนินการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในหกสิบวันนับแตวันได
รับคําขออนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลา 
ดังกลาว ใหถือวาผูมีอํานาจอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแกผูยื่น
คําขอนั้น 
 เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอื่น ใบอนุญาตหรือ 
ใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งไมตออายุ 
ใบอนุญาตให 
 การตออายุใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  การออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 

-------------------------------- 
 มาตรา๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการสงวนและคุมครอง 
สัตวปาแหงชาติ"  ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมศุลกากร 
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก 
ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  และใหอธิบดีกรมปาไมเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมหรือมูลนิธิที่
เกี่ยวของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง 
 มาตรา๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป  กรรมการ 
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่ง 
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ 
หรือ 
  (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ 
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แทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 
 มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่
ประชุมใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ 
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง 
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตามมาตรา ๓๓ 
การกําหนดเขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตวปาที่จะหามลาในเขตนั้น
ตาม มาตรา ๔๒ 
  (๒) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๓๕ 
  (๓) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา 
เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา 
  (๔) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ  และติดตามการปฎิบัติการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๖) ปฎิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
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หมวด ๓ 
การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา 
ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปา 

-------------------------------------- 
 มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครอง เวนแต
เปนการกระทําโดยทางราชการที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๖ 
 มาตรา๑๗ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิดของ
สัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได โดยกําหนดเปนกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเวนแต 
  (๑) เปนการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ 
โดยไดรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี 
  (๒) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งไดรับอนุญาตจากอธิบดี
ใหเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองเพื่อประโยชนแกกิจการ
สวนสัตวสาธารณะของตน 
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวตามวรรคหนึ่ง และการไดมาซึ่งสัตวปา
คุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตตาม (๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตตาม  (๑) และ  (๒) ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงการเลิกการดําเนินการ
เพาะพันธุสัตวปาที่ไดรับอนุญาตตออธิบดีตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา๑๙ หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซาก 
ของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว และโดยตองไดรับอนุญาต 
จากอธิบดี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต  
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 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแก  
  (๑) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตาม 
มาตรา ๑๘(๑) ที่มีไวเพื่อการเพาะพันธุหรือไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว 
  (๒) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน
หรือซากของสัตวปาคุมครองเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนิน
กิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ และไดจัดแสดงไวในสวนสัตวสาธารณะที่ไดรับอนุญาต
ใหจัดตั้งขึ้น 
 มาตรา ๒๐  หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซาก
ของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตเปนการคาสัตวปา
คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ซากของสัตวปาดังกลาว 
หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว ทั้งนี้ โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไวในครอบครองซึ่งรังของสัตวปาสงวน
หรือสัตวปาคุมครอง 
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนตามกฎหมาย วาดวย
อากรรังนกอีแอนและผูที่อาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดยิงสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยข้ึน 
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หมวด ๔ 
การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนที่ซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา 

------------------------- 
 
 มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปา หรือซาก
ของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก
ของสัตวปาดังกลาวเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
 การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาดังกลาว 
จะกระทํามิได เวนแตเปนการนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตาม
มาตรา๑๘ (๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและโดยไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔ การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาชนิดที่ตองมี 
ใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวย
การคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 
 การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕  การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา 
ของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ 
มิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการสํารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ 
การคุมครองสัตวปาการเพาะพันธุ  หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งกระทําโดยทางราชการ 
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และโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี  และตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อกิจการเพาะพันธุของผูรับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง
และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการชําระคาใชจาย คาบริการ 
หรือคาตอบแทน และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจตั้งดานตรวจสัตวปาและกําหนดเขตของดาน 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๘ ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว เคลื่อนที่
ผานดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ประจํา
ดานตรวจสัตวปาโดยแสดงใบอนุญาตใหนําเคลื่อนที่เพื่อการคา ใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน 
แลวแตกรณี เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือแลว จึงใหนําเคลื่อนที่
ตอไปได 

หมวด ๕ 
สวนสัตวสาธารณะ 

-------------------- 
 มาตรา ๒๙  ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองไดรับ 
ใบอนุญาตจากอธิบดี 
 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตแจงการเลิกการดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๓๒ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนด 
ในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 
 

คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



 11 

 มาตรา ๓๐ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับใบอนุญาตตองแจง 
รายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไว
ในครอบครองพรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่  เพื่อตรวจสอบและจดแจง 
ไวในทะเบียน 
 ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว 
ที่อยูในความครอบครองของตน อยูหรือแสดงไวภายในบริเวณสวนสัตวสาธารณะที่จัดตั้งขึ้น 
และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชาทุกครั้งที่สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก
ของสัตวปาดังกลาวที่อยูในครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง 
 การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ปรากฎวา บริเวณที่ตั้งของสวนสัตวสาธารณะหรือสถานที่เลี้ยงสัตว
มีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตาม มาตรา ๒๙ 
หรือเกิดมีสภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชนที่เขาไปในสวนสัตวสาธารณะหรืออาจกอใหเกิด
อันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวปาที่อยูในสวนสัตวสาณารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขสภาพเชนวานั้นใหหมดไปได 
 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาปรับปรุงแกไขโดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาต 
 มาตรา ๓๒  ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตาม มาตรา ๒๙ 
ประสงคจะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา 
และใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา 
ดังกลาวที่มีอยูในครอบครองใหแกผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตามมาตรา ๒๙ รายอื่น  หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของ
สัตวปาดังกลาวใหแกผูไดรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการบอกเลิกไปยังอธิบดี 
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เมื่อสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่งยังมีสัตวปาสงวนสัตวปาคุมครอง
หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยูเทาใด ใหสัตวปาสงวน  สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปา
ดังกลาวตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาตตองสงมอบสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครองหรือ
ซากของสัตวปาดังกลาว ใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง  แลวแตกรณี  เพื่อนําไปดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๖ 
บริเวณและสถานที่หามลาสัตวปา 

----------------------- 
 
 มาตรา ๓๓  เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่
กําหนดนี้เรียกวา "เขตรักษาพันธุสัตวปา" 
 ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซี่งมิใชทบวงการเมือง 
 มาตรา ๓๔  การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทั้งหมดใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 
 มาตรา ๓๕  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดง 
เขตรักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 มาตรา ๓๖ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน
หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทํา 
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๓๗  นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการ
ตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๘  ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก 
หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน 
หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา 
หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษาหรือบํารุง 
เขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานายความปลอดภัยหรือใหความรูแกประชาชน 
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรมประมง
แลวแตกรณี กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๓๙  การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่พนักงานเจาหนาที่ไดตัดโคน หรือ 
แผวถาง ตามมาตรา  ๓๘ วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ  
 มาตรา ๔๐  ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปามีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน
มาตรา  ๓๘ วรรคหนึ่ง ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืองดเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝน 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ในเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง 
หรือมิใชหรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว
เพื่อประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

มาตรา ๔๒  บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือประชาชน 
ใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปน 
เขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดแลว หามมิให
ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น 
  (๒)  เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น 
 (๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไม 
หรือพฤกษชาติอ่ืนหรือขุดหาแรดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ํา 
ในลําน้ํา ลําหวยหนองบึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราว ๆ ในเขตหามลา
แหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 
 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปนตองปฏิบัติการตาม
กฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา  
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจาหนาที่ 
--------------------- 

 
 มาตรา ๔๓ เมื่อปรากฎวาผูรับใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ไดไมเกินเกาสิบวัน หรือถารัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได  
 ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตวปาสงวน 
สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวในครอบครอง ใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนาย
สัตวปาสงวนสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครองภายในสามสิบวัน 
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นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาพนกําหนดนั้นแลว ยังมิไดจําหนายหรือจําหนายไป
บางสวน ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายนั้นตกเปนของแผนดิน
และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๔๔  ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือนอกประเทศ ใหยื่นคําขอ 
ตอพนักงานเจาหนาที่และจะตองเสียคาเบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูไปปฏิบัติงานเทาอัตรา
ของทางราชการ และตองจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและใชจายจริง 
 การยื่นคําขอและการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทาง ใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๕  ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๔๖  ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือคาตอบแทนเนื่องใน
การที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลา
สัตวปา อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทน
ดังกลาวได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เงินที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือ 
เขตหามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใด ๆ และใหใชจายในการบํารุงรักษา 
เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 
------------------- 

 มาตรา ๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุหรือซาก
ของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๐  ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตวปาคุมครอง 
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 
 มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง   ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ ถาปรากฏวาผูนั้นไดยึดถือ 
ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจ
สั่งใหผูกระทําความผิดคนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจาก 
เขตรักษาพันธุสัตวปานั้นได 
 การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ไดตัด 
โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายใหบุคคลอื่นใดที่มิใชสวนราชการมิได 
 มาตรา ๕๕  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว 
โดยประการใดซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา ๕๖  ผูใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดจัด
ใหมีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๕๗ บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเนื่องในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใหริบเสีย
ทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม 
 มาตรา ๕๘  บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตวปา
คุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว หรือรังของสัตวปา ที่บุคคลไดมาหรือมีไว
เนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 
 บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแต
กรณีนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๕๙ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล 
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 มาตรา ๖๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับไดและเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

 มาตรา ๖๑ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ใชบังคับการดําเนินการแก 
สัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นหรือซากของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความ
ครอบครองของบุคคลใดกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังนี้ 
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  (๑)ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความครอบครอง
กอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและจํานวนสัตวปาคุมครอง ที่อยูในความครอบครอง
ของตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ เมื่อพนักงาน 
เจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว หากผูเปนเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้นไมประสงค
จะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไปใหจําหนายสัตวปาคุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง
และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามมาตรา๒๙ หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนด
ตามมาตรา ๑๗ ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาคุมครอง
เหลืออยูเทาใดใหสัตวปาคุมครองนั้นตกเปนของแผนดินและใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบ
สัตวปาคุมครองนั้นใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ในกรณีที่สัตวปาคุมครองดังกลาว
เปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองซึ่งประสงคจะ
เพาะพันธุสัตวนั้น ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ตอไป
ได 
 หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้น
ตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยูในสภาพ
อันสมควรและปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด หากเห็นวาสัตวปาคุมครองนั้นไดรับการเลี้ยงดู 
ดวยความเอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัยใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปา
คุมครองนั้นตอไปไดโดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของ
หรือผูครอบครองใบอนุญาตดังกลาวใหมีอายุเพียงเทาอายุของสัตวปาคุมครองนั้นผูรับใบอนุญาต 
ดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตวปาคุมครองนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นโดยการสืบพันธุหรือตาย 
ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 
  (๒) สําหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของแจงชนิด
และจํานวนของซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ 
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ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับเพื่อจดแจงไวในทะเบียน 
และใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาคุมครองนั้นตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปา 
คุมครองที่มีไวเพื่อคาเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงชนิดและจํานวนของซากสัตวปานั้นไวแลว
ใหผูครอบครองซากของสัตวปาเพื่อคานั้นดําเนินการจําหนายซากของสัตวปานั้นใหเสร็จสิ้น
ภายในสามป 
 แบบและวิธีการแจงตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปา 
คุมครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตวปาคุมครอง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๒  ใหถือวาสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ และสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๒ 
ที่กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖๓  ใหบรรดาบริเวณที่ดินที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา 
อยูแลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๖๔  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ จนกวา
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๖๕  ใหการอนุญาตใหลาสัตวปาสงวน ใบอนุญาตลาสัตวปาคุมครองทุกประเภท
ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง และใบอนุญาตใหมีไวในครอบครอง
ซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง ที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอันสิ้นอายุนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๖๖  ผูใดมีสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาไดนําสัตวปาสงวนหรือสัตวปา 
คุมครองดังกลาวมามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ และใหสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของแผนดิน 
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และเมื่อไดจดแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาที่รับมอบไวแลวอธิบดีอาจมอบสัตวปาดังกลาว 
ใหอยูในความดูแลของผูนั้นตอไปไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของสัตวนั้นเปนสําคัญ 
 ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นแจงชนิดและจํานวนของซากสัตวปา 
ดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไดจดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูนั้นครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือสัตวปา 
คุมครองตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตโดยการตกทอดทางมรดก 
 มาตรา ๖๗  ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของ
สัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา
สงวน หรือซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตน ตอพนักงานเจาหนาที่ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไวแลว 
ใหปฏิบัติตอไปดังนี้ 
  (๑) สําหรับสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองจําหนายสัตวปาสงวน
ใหแกผูจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวแลวตามมาตรา ๖๙ 
ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้น
ระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาสงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใดใหสัตวปาสงวน
นั้นตกเปนของแผนดินและใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาสงวนนั้นใหแกกรมปาไม
หรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
  (๒) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํามาตรา ๖๑ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  (๓) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองครอบครอง
ซากของสัตวปาสงวนนั้นตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอน ใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากอธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก 
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  (๔) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาต 
ใหคาซึ่งสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อผูรับ 
ใบอนุญาตดังกลาวไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ
ตามมาตรา ๖๘ ใหผูนั้นคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ซึ่งไดมาจากการเพาะพันธุ
ตอไปได สําหรับสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมา
จากการเพาะพันธุที่มีไวในความครอบครองเพื่อคาใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสัตวปาคุมครอง
ดังกลาว ใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาว
แลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแกกรมปาไมหรือกรมประมง
แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
  (๕) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับ
ใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสํารวจ  และจดแจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปา
คุมครองที่ผูรับใบอนุญาตดังกลาวมีอยูในความครอบครองไวแลวใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่ง
ซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหแกผูนั้น ผูรับใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว
ดังกลาวจะตองจําหนายซากของสัตวปาที่มีอยูในความครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันที่
ไดรับใบอนุญาตใหคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวและตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับชนิด
และจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนดและเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาวมีซากของสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหตกเปน
ของแผนดินและใหสงมอบแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เวนแตเปนซากของสัตวปา
คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ และผูนั้นไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ตามมาตรา ๖๘ ไวแลว 
 แบบและวิธีการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๖๘ ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุดําเนินกิจการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตว
ปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต 
 ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๙  ผูใดจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะอยูกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวัน นับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อไดรับคําขออนุญาตแลวและพนักงานเจาหนาที่ได
ตรวจสอบแลวเห็นวาบริเวณและสถานที่ประกอบกิจการเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวใน
มาตรา๓๐ วรรคสองและวรรคสามและมาตรา ๓๑ และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและ
จํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว ไวแลว ใหอธิบดีออก
ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแกผูนั้น 
 มาตรา ๗๐  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดีใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุดลงเวนแตเปนคําขออนุญาต
ดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตนั้นตอไป 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท  ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 
 ๑. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๒. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครอง 
  ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาคุมครอง 
  ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๓. ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๔. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจาก 
  การเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา 
  คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๕. ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปา 
  คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ 
  สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๖. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซึ่งสัตวปาหรือ 
  ซากของสัตวปา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๗. ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง 
  ซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๘. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา 
  คุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 ๙. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน 
  ซึ่งสัตวปา หรือซากของสัตวปา  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๑๐. ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 ๑๒. การตออายุใบอนุญาต  ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 
 
 

คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



 24 

บัญชีสัตวปาสงวน 
 
 ๑. นกเจาฟาหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) 
 ๒. แรด (Rhinoceros sondaicus) 
 ๓. กระซู (Didermocerus sumatrensis) 
 ๔. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) 
 ๕. ควายปา (Bubalus bubalis) 
 ๖. ละองหรือละมั่ง (Cervus eldi) 
 ๗. สมันหรือเนื้อสมัน (Cervus schomburgki) 
 ๘. เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือโครํา (Capricornis sumatraensis) 
 ๙. กวางผา (Naemorhedus griseus) 
 ๑๐. นกแตวแลวทองดํา (Pitta gurneyi) 
 ๑๑. นกกระเรียน (Grus antigone) 
 ๑๒. แมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) 
 ๑๓. สมเสร็จ (Tapirus indicus) 
 ๑๔. เกงหมอ (Muntiacus feai) 
 ๑๕. พะยูนหรือหมูน้ํา (Dugong dugon) 
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
สงวนและคุมครองสัตวปาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานมาตรการตาง ๆ ที่
มีอยูในกฎหมายดังกลาวไมสามารถทําใหการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลสมดังวัตถุประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการ
ขยายพันธุสัตวปาและใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไปและเนื่องจากปจจุบันไดมี
ความตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือกันเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถิ่นอัน
เปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก ดังนั้น เพื่อปรับปรุงใหมาตรการในการสงวนและคุมครองสัตว
ปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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