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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ�สัตว� 

ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง การครอบครองและการนําเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครอง 
และซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง และการค*าสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง 

และผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
และมาตรา ๒๕ แห9งพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว9าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า
แห9งชาติออกกฎกระทรวงไว* ดังต9อไปนี้ 

 
ข*อ ๑  ให*ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี ๕  (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด ๑ 
การเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง 

   
 

ข*อ ๒  ผู*ใดประสงค�จะเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ให*ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง พร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในคําขอรับ
ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง 

ในกรณีท่ีผู*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองเปEน
ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะ ให*ขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)า
สงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีอยู9ในความครอบครองเพ่ือประโยชน�แก9กิจการสวนสัตว�สาธารณะได* 
สําหรับบุคคลอ่ืนจะขอรับได*เฉพาะใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าคุ*มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา 
๑๗ 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองตามวรรค
หนึ่งให*ยื่นต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ณ สถานท่ี ดังต9อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเปEนสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองในกรุงเทพมหานคร ให*ยื่นท่ี
สํานักอนุรักษ�สัตว�ป)า กรมอุทยานแห9งชาติสัตว�ป)า และพันธุ�พืช ส9วนในท*องท่ีอ่ืน ให*ยื่นท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัดท่ีสัตว�ป)านั้นอยู9 

(๒) ในกรณีท่ีสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองนั้นเปEนสัตว�น้ํา ในกรุงเทพมหานคร 
ให*ยื่นท่ีสํานักบริหารจัดการด*านการประมง กรมประมง ส9วนในท*องท่ีอ่ืน ให*ยื่นท่ีสํานักงานประมง
จังหวัดท่ีสัตว�น้ํานั้นอยู9 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน*า ๖/๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ข*อ ๓  ผู*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองต*องมี

คุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*าม ดังต9อไปนี้ 
(๑) เปEนเจ*าของกิจการและมีทรัพย�สินหรือมีฐานะดีพอท่ีจะดําเนินกิจการได* 
(๒) มีอายุไม9ต่ํากว9ายี่สิบปJบริบูรณ� 
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู9ในราชอาณาจักร 
(๔) ไม9เปEนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟMNนเฟOอนไม9สมประกอบ หรือไม9 เปEนคนไร*

ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๕) ไม9เปEนบุคคลล*มละลาย 
(๖) ไม9อยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต หรือไม9เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออก

ตามกฎหมายว9าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า เว*นแต9การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล9าวจะผ9าน
มาแล*วไม9น*อยกว9าสองปJนับแต9วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(๗) ไม9เคยต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุกและได*รับโทษจําคุกตามคําพิพากษานั้น
ในความผิดตามกฎหมายว9าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า หรือกฎหมายว9าด*วยศุลกากร หรือ
กฎหมายว9าด*วยการส9งออกไปนอกและการนําเข*ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค*า เฉพาะในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการนําเข*าหรือการส9งออกซ่ึงสัตว�ป)า 

ในกรณีท่ีผู*ขอรับใบอนุญาตเปEนนิติบุคคล ผู*มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ 
ต*องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*ามตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ด*วย 

 
ข*อ ๔  ในการขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ผู*

ขอรับใบอนุญาตต*องยื่นโครงการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง และแสดงหลักฐาน
เก่ียวกับสถานท่ีท่ีจะใช*ทําการเพาะพันธุ�สัตว�ป)านั้นพร*อมกับคําขอด*วย 

โครงการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองตามวรรคหนึ่ง ต*องระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว�ป)า ประเภทของสัตว�ป)า จํานวนผู*ดูแลและเลี้ยงสัตว�ป)า 
เครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข*องในการดําเนินการ แผนท่ี แผนผัง และรายการอาคารและสิ่งปลูก
สร*างของสถานท่ีเพาะพันธุ� รวมถึงวิธีการเพาะพันธุ� ข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ
ในแต9ละข้ันตอน 

 
ข*อ ๕  ในกรณีท่ีผู*ขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง

มิใช9เปEนผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะ จะต*องแสดงหลักฐานการได*มา
หรือการจะได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีประสงค�จะเพาะพันธุ�พร*อมกับคําขอด*วย 

การได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองของผู*ขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือ
สัตว�ป)าคุ*มครองตามวรรคหนึ่งจะต*องเปEนการได*มาโดยชอบด*วยกฎหมายในกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังต9อไปนี้ 

(๑) ได*ครอบครองสัตว�ป)าคุ*มครองอยู9ก9อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช*บังคับ หรือได*มาจากการจําหน9ายของผู*มีไว*ในครอบครองโดยชอบ
ด*วยกฎหมายอยู9ก9อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช*บังคับ 



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 

 

 

(๒) ได*ครอบครองสัตว�ป)าอยู9ก9อนวันท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให*สัตว�ป)านั้นเปEนสัตว�ป)า
คุ*มครองตามมาตรา ๖ ใช*บังคับ หรือได*มาจากการจําหน9ายของผู*มีไว*ในครอบครองก9อนวันท่ีมี
กฎกระทรวงกําหนดให*สัตว�ป)านั้นเปEนสัตว�ป)าคุ*มครองตามมาตรา ๖ 

(๓) ได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีทางราชการจัดหาเพ่ือกิจการเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๒๖ 
(๔) ได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองจากการจําหน9ายของผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนิน

กิจการสวนสัตว�สาธารณะท่ีเลิกดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๓๒ หรือจากการ
จําหน9ายของผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเลิกดําเนินกิจการ 

(๕) ได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองจากการจําหน9ายของผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)า
คุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๒๐ หรือได*มาจากการจําหน9ายของผู*รับใบอนุญาตท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ 

(๖) ได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองจากการนําเข*าตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ 
(๗) ได*มาซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองจากการแจ*งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว�

ป)าคุ*มครองต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมายว9าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า 
 
ข*อ ๖  การพิจารณาอนุญาตคําขอตามข*อ ๒ ให*คํานึงถึงความเหมาะสมของ

โครงการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ความรู*ความสามารถหรือประสบการณ�ในการ
ดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ฐานะทางการเงิน ตลอดจนความเหมาะสม
ของสถานท่ีกับเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีจะใช*ดําเนินกิจการของผู*ขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองให*ใช*แบบ สป. ๙ ท*าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข*อ ๗  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองจะต*อง

ดําเนินการตามโครงการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ียื่นไว*ภายในหนึ่งปJนับแต9วันท่ี
ได*รับใบอนุญาต 

 
ข*อ ๘  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเปEนสัตว�บก

ต*องจัดให*มีสัตวแพทย�ประจําในกรณีเปEนผู*เพาะพันธุ�รายใหญ9หรือมีวัตถุประสงค�เพ่ือการส9งออกเชิง
พาณิชย�ส9วนผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเปEนสัตว�บกในกรณีอ่ืน ให*
มีสัตวแพทย�หรือสัตวบาลมาดูแลเปEนครั้งคราว 

ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเปEนสัตว�น้ําต*องจัดให*
มีสัตวแพทย�หรือนักวิชาการด*านสัตว�น้ําประจําในกรณีเปEนผู*เพาะพันธุ�รายใหญ9หรือมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
การส9งออกเชิงพาณิชย� ส9วนผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเปEนสัตว�
น้ําในกรณีอ่ืน ให*มีสัตวแพทย�หรือนักวิชาการด*านสัตว�น้ํามาดูแลเปEนครั้งคราว 

กิจการใดเปEนการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองรายใหญ9หรือเปEนการ
เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองเพ่ือการส9งออกเชิงพาณิชย� ให*เปEนไปตามหลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



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*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองต*องปฏิบัติ 
ดังต9อไปนี้ 

(๑) ดูแลสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองให*อยู9ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย
และเหมาะสมกับสถานท่ี 

(๒) จัดสถานท่ีท่ีใช*เลี้ยงดูสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองให*เหมาะสมมิให*เกิด
ความเดือดร*อนรําคาญแก9บุคคลท่ีอยู9ใกล*เคียง 

(๓) ดูแลปRองกันมิให*สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองทําอันตรายแก9ผู*อ่ืน 
 
ข*อ ๑๐  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองต*องจัดทํา

บัญชีแสดงชนิดและจํานวนสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีมีอยู9เนื่องในการดําเนินกิจการ
เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองและยื่นต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ ๒ วรรคสาม ภายใน
ระยะเวลา ดังต9อไปนี้ 

(๑) การยื่นบัญชีครั้งแรก ให*ยื่นภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับใบอนุญาตสําหรับ
กรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองมีสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)า
คุ*มครองท่ีจะทําการเพาะพันธุ�อยู9แล*วในขณะได*รับใบอนุญาต หรือภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได*มา
ซ่ึงสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีจะทําการเพาะพันธุ�สําหรับกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�
สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองยังไม9มีสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีจะทําการเพาะพันธุ�
ในขณะได*รับใบอนุญาต 

(๒) การยื่นบัญชีประจําปJ ให*ยื่นปJละสองครั้ง โดยยื่นในสัปดาห�แรกของเดือน
มกราคม และเดือนกรกฎาคมของแต9ละปJ 

ให*ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองเก็บสําเนาบัญชีท่ี
จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งไว* ณ สถานท่ีท่ีได*รับอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง 
เพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบได* 

 
ข*อ ๑๑  ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองได*

สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีจะทําการเพาะพันธุ�เพ่ิมเติมในระหว9างการดําเนินกิจการ ให*ผู*รับ
ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองแจ*งข*อมูลเก่ียวกับสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)า
คุ*มครองนั้นตามหลักเกณฑ�ท่ีอธิบดีกําหนดต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ ๒ วรรคสาม พร*อมท้ังจัดทํา
และยื่นบัญชีตามข*อ ๑๐ ก9อนท่ีจะเริ่มทําการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองนั้น 

ข*อมูลท่ีแจ*งตามวรรคหนึ่งอย9างน*อยต*องระบุชนิด เพศ และอายุของสัตว�ป)าสงวน
หรือสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว 

ในกรณีท่ีสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองซ่ึงได*มาตามวรรคหนึ่งยังไม9มีเครื่องหมาย 
หรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ให*ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวน
หรือสัตว�ป)าคุ*มครองจัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 



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 

 

 

ข*อ ๑๒  ให*ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองจัดทํา
เครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
ข*อ ๑๓  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองต*องปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาต รวมท้ังต*องแสดงใบอนุญาตไว*ในท่ีเปSดเผย ณ สถานท่ีท่ีได*รับ
อนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง และต*องอํานวยความสะดวกแก9พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว9าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า 

 
ข*อ ๑๔  ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีพบว9าผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวน

หรือสัตว�ป)าคุ*มครองใช*วิธีการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดใดไม9เหมาะสมหรือไม9
ถูกต*องตามวิธีการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดนั้น หรือละเลยไม9จัดหาสัตว�ป)า
สงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองตามท่ีได*รับอนุญาตชนิดใดเพ่ือทําการเพาะพันธุ�ภายในหนึ่งปJนับแต9วันท่ี
ได*รับอนุญาต ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจตักเตือนผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือ
สัตว�ป)าคุ*มครอง เพ่ือให*ปฏิบัติให*ถูกต*องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได* ถ*าผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�
สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองยังฝ)าฝOนไม9ปฏิบัติตาม ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีรายงานต9ออธิบดีเพ่ือมี
คําสั่งให*ระงับการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดนั้น 

 
ข*อ ๑๕  เม่ือผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองประสงค�

จะเลิกดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองก9อนสิ้นอายุใบอนุญาต ให*แจ*ง
พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ ๒ วรรคสาม ทราบล9วงหน*า และให*ส9งใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวน
หรือสัตว�ป)าคุ*มครองคืนให*แก9พนักงานเจ*าหน*าท่ีภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*แจ*งการเลิกดําเนิน
กิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง 

ถ*าผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองประสงค�จะเลิก
ดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองบางชนิด ให*แจ*งพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ 
๒ วรรคสาม ทราบล9วงหน*า และให*นําใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองมาให*
พนักงานเจ*าหน*าท่ีขีดฆ9าชนิดของสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีจะเลิกดําเนินกิจการภายในสิบห*า
วันนับแต9วันท่ีได*แจ*งการเลิกดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดนั้น 

 
ข*อ ๑๖  ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองเลิก

ดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าตามข*อ ๑๕ และไม9ประสงค�จะครอบครองสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)า
คุ*มครองนั้นต9อไป ให*ผู*รับใบอนุญาตดังกล9าวดําเนินการจําหน9ายสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีมี
อยู9ในครอบครองให*แก9ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะ หรือจําหน9ายสัตว�
ป)าคุ*มครองชนิดท่ีเพาะพันธุ�ได*ให*แก9ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าคุ*มครองรายอ่ืน หรือผู*รับ
ใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ให*เสร็จสิ้นภายในหนึ่ง
ร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีได*แจ*งการเลิกดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง 

เม่ือสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล*ว หากยังมีสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง
เหลืออยู9ในความครอบครอง ให*สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองนั้นตกเปEนของแผ9นดิน และให*ผู*รับ



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 

 

 

ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองซ่ึงเลิกดําเนินกิจการส9งมอบสัตว�ป)านั้นให*แก9
พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ ๒ วรรคสาม เพ่ือนําไปดําเนินการต9อไป 

 
ข*อ ๑๗  คําขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง และ

บัญชีแสดงชนิดและจํานวนสัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีมีอยู9เนื่องในการดําเนินกิจการ
เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ให*เปEนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๒ 

การค*าสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจาก 
ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง ท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� 

   
 

ข*อ ๑๘  ผู*ใดประสงค�จะค*าสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได*มา
จากการเพาะพันธุ� ซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง
ดังกล9าวให*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�พร*อมด*วยหลักฐาน
ตามท่ีระบุไว*ในคําขอรับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� 

ให*นําข*อ ๒ วรรคสาม และข*อ ๓ มาใช*บังคับกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�
ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ด*วยโดยอนุโลม 

 
ข*อ ๑๙  ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ให*ใช*แบบ สป. 

๑๑ ท*ายกฎกระทรวงนี้ และให*มีอายุหนึ่งปJนับแต9วันออกใบอนุญาต 
ให*นําข*อ ๙ และข*อ ๑๓ มาใช*บังคับกับผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มา

จากการเพาะพันธุ�ด*วยโดยอนุโลม 
เพ่ือประโยชน�แห9งหมวดนี้  “ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการ

เพาะพันธุ�” หมายความถึง ใบอนุญาตท่ีออกให*แก9ผู*ขอรับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๗ ท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ผู*ขอรับใบอนุญาตให*ค*าซากของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ี
ได*มาจากการเพาะพันธุ�หรือผู*ขอรับใบอนุญาตให*ค*าผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มา
จากการเพาะพันธุ� 

 
ข*อ ๒๐  ผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ให*ถือว9าได*รับ

อนุญาตให*ครอบครองสัตว�ป)าคุ*มครองหรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*รับอนุญาตให*ค*า โดยชอบด*วย
กฎหมาย 

 
ข*อ ๒๑  ผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ต*องจัดทํา

บัญชีรับและจําหน9ายสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซาก
ของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว ตามรายละเอียดท่ีอธิบดีกําหนดและจัดทําบัญชีแสดงสถิติสัตว�ป)า
คุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง เก็บรักษาไว* ณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 

 

 

สถานท่ีท่ีใช*ดําเนินกิจการตามท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตไม9น*อยกว9าสองปJนับแต9วันท่ีรับหรือจําหน9ายสัตว�
ป)าคุ*มครองซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว 
เพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบได* 

 
ข*อ ๒๒  เม่ือผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�จําหน9าย

สัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง
ดังกล9าวให*แก9บุคคลใด ให*ผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ออกหนังสือ
กํากับการจําหน9ายสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า
คุ*มครองให*แก9บุคคลนั้นทุกครั้งท่ีมีการจําหน9าย เว*นแต9เปEนการจําหน9ายซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเพ่ือ
นําไปบริโภค 

 
ข*อ ๒๓  ผู*รับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ผู*ใดประสงค�

จะนําสัตว�ป)าคุ*มครองหรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า ให*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*นํา
สัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าพร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในคําขอรับใบอนุญาตให*นําสัตว�
ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า 

 
ข*อ ๒๔  ใบอนุญาตให*นํา สัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าให*ใช*แบบ สป. ๑๓ 

ท*ายกฎกระทรวงนี้ และให*มีอายุไม9เกินห*าวันนับแต9วันออกใบอนุญาต 
เพ่ือประโยชน�แห9งหมวดนี้ “ใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า” 

หมายความถึง ใบอนุญาตท่ีออกให*แก9ผู*ขอรับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า หรือ
ผู*ขอรับใบอนุญาตให*นําซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า 

 
ข*อ ๒๕  ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*านําสัตว�

ป)าคุ*มครอง หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีผ9านด9านตรวจสัตว�ป)า ให*ผู*รับใบอนุญาตให*นําสัตว�
ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าแจ*งเปEนหนังสือต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีประจําด9านตรวจสัตว�ป)านั้น 

เม่ือพนักงานเจ*าหน*าท่ีประจําด9านตรวจสัตว�ป)าได*ตรวจสอบความถูกต*องของ
ใบอนุญาต และสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีจะนําเคลื่อนท่ีผ9านแล*ว ให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีประจําด9านตรวจสัตว�ป)าอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองหรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ี
ผ9านด9านตรวจสัตว�ป)าได* โดยแสดงการอนุญาตไว*ในใบอนุญาตนั้น 

 
ข*อ ๒๖  คําขอรับใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� คํา

ขอรับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า บัญชีรับและจําหน9ายสัตว�ป)าคุ*มครอง ซาก
ของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง บัญชีแสดงสถิติสัตว�ป)าคุ*มครอง 
ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หนังสือกํากับการจําหน9าย
สัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง หนังสือ
แจ*งการนําสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีผ9านด9านตรวจสัตว�ป)า ให*เปEนไปตาม
แบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 

 

 

หมวด ๓ 
การครอบครองสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง ท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� 

   
 

ข*อ ๒๗  ผู*ใดประสงค�จะมีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองชนิดท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๑๗ ท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองดังกล9าว ให*ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�พร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในคํา
ขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� 

ให*นําข*อ ๒ วรรคสาม มาใช*บังคับกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครอง
ซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ด*วยโดยอนุโลม 

 
ข*อ ๒๘  ใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�

ให*ใช* แบบ สป. ๑๕ ท*ายกฎกระทรวงนี้ และให*มีอายุไม9เกินสามปJนับแต9วันออกใบอนุญาต 
ให*นําข*อ ๙ และข*อ ๑๓ มาใช*บังคับกับผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�

ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ด*วยโดยอนุโลม 
เพ่ือประโยชน�แห9งหมวดนี้ “ใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ี

ได*มาจากการเพาะพันธุ�” หมายความถึง ใบอนุญาตท่ีออกให*แก9ผู*ขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ใน
ครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� หรือผู*ขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึง
ซากของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� 

 
ข*อ ๒๙  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว�ป)าคุ*มครอง หรือซากของสัตว�ป)า

คุ*มครองดังกล9าวไปจากจํานวนท่ีได*รับอนุญาต ให*ผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)า
คุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�แจ*งต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามข*อ ๒ วรรคสาม ภายในสามสิบวันนับ
แต9วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีจดแจ*งการเปลี่ยนแปลงไว*ในใบอนุญาต 

ถ*าการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสืบพันธุ�ของสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*รับ
อนุญาตให*ครอบครองอยู9แล*ว ให*ผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจาก
การเพาะพันธุ�ครอบครองสัตว�ป)าคุ*มครองนั้นต9อไปได* ในการนี้ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีจดแจ*งจํานวน
สัตว�ป)าคุ*มครองท่ีเพ่ิมข้ึนไว*ในใบอนุญาต และให*ผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)า
คุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�จัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป)าคุ*มครองตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
ข*อ ๓๐  คําขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการ

เพาะพันธุ� ให*เปEนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๔ 
การต9ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต หรือการออกใบแทนใบอนุญาต 

ให*เพาะพันธุ� ให*ค*า ให*นําเคลื่อนท่ี หรือให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)า 
ซากของสัตว�ป)า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 ๓๑  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ผู*รับ
ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ผู*รับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครอง
เคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าหรือผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการ
เพาะพันธุ�ผู*ใดประสงค�จะขอต9ออายุใบอนุญาต ให*ยื่นคําขอต9ออายุใบอนุญาตพร*อมด*วยหลักฐานตามท่ี
ระบุไว*ในคําขอต9ออายุใบอนุญาตก9อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

การอนุญาตให*ต9ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว*ในรายการท*ายใบอนุญาต หรือจะออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให*ใหม9ก็ได* 

 
ข*อ ๓๒  ผู*ใดประสงค�จะรับโอนใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)า

คุ*มครองใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�  หรือใบอนุญาตให*มีไว*ใน
ครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�จากผู*ได*รับใบอนุญาตดังกล9าวข*างต*น ให*ยื่นคํา
ขอรับโอนใบอนุญาตพร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในคําขอรับโอนใบอนุญาต 

การอนุญาตคําขอรับโอนใบอนุญาต ให*ผู*อนุญาตจดแจ*งการโอนไว*ในใบอนุญาตโดย
ให*ผู*โอนและผู*รับโอนใบอนุญาตลงลายมือชื่อไว*ในใบอนุญาตด*วย 

 
ข*อ ๓๓  ผู*รับโอนใบอนุญาตตามข*อ ๓๒ ต*องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว*สําหรับการ

ดําเนินกิจการท่ีได*รับโอนใบอนุญาต และต*องมีความพร*อมเก่ียวกับสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีจะ
ดําเนินกิจการท่ีได*รับโอนใบอนุญาต 

 
ข*อ ๓๔  ผู*รับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง ผู*รับ

ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ผู*รับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครอง
เคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า หรือผู*รับใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการ
เพาะพันธุ�ผู*ใดประสงค�จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข*อ ๖ ข*อ ๑๙ ข*อ ๒๔ และข*อ ๒๘ ซ่ึงชํารุด 
เสียหาย หรือสูญหาย ให*ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตพร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในคําขอใบแทน
ใบอนุญาต 

การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ให*ผู*อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิมโดยให*ระบุคําว9า “ใบแทน” ไว*ท่ีด*านหน*าด*วย 

 
ข*อ ๓๕  ให*นําข*อ ๒ วรรคสาม มาใช*บังคับกับการยื่นคําขอต9ออายุใบอนุญาตตาม

ข*อ ๓๑ การยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตามข*อ ๓๒ หรือการยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตามข*อ ๓๔ 
ด*วยโดยอนุโลม 

 
ข*อ ๓๖  คําขอต9ออายุใบอนุญาต คําขอรับโอนใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต

ให*เปEนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 ๓๗  ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าท่ีได*ออกไว*ก9อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช*บังคับ
ให*ยังคงใช*ได*ต9อไปภายในกําหนดเวลาสามปJนับแต9วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช*บังคับ 

ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าเคลื่อนท่ี
เพ่ือการค*าและใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ท่ีได*ออกไว*ก9อนวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใช*บังคับ ให*ยังคงใช*ได*ต9อไปภายในระยะเวลาท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต 

 
ข*อ ๓๘  ให*ถือว9าการดําเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)า ใบอนุญาต

ให*ค*าสัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� ใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า และใบอนุญาตให*มี
ไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ�ก9อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช*บังคับ เปEนการ
ดําเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ข*อ ๓๙  บรรดาแบบคําขอรับใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)า แบบบัญชีแสดงชนิด

และจํานวนสัตว�ป)าท่ีมีอยู9เนื่องในการดําเนินกิจการเพาะพันธุ�สัตว�ป)า แบบคําขอรับใบอนุญาตให*ค*า
สัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� แบบคําขอรับใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า แบบบัญชี
รับและจําหน9ายสัตว�ป)า ซากของสัตว�ป)า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า แบบบัญชีแสดงสถิติ
สัตว�ป)า ซากของสัตว�ป)า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า แบบหนังสือกํากับการจําหน9ายสัตว�
ป)า ซากของสัตว�ป)า หรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า แบบหนังสือแจ*งการนําสัตว�ป)าคุ*มครอง
หรือซากของสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีผ9านด9านตรวจสัตว�ป)า แบบคําขอรับใบอนุญาตให*มีไว*ใน
ครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� แบบคําขอต9ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับโอน
ใบอนุญาต และแบบคําขอใบแทนใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให*ยังคงใช*ได*ต9อไปจนกว9าอธิบดีจะ
ดําเนินการตามข*อ ๑๗ ข*อ ๒๖ ข*อ ๓๐ และข*อ ๓๖ 

 
 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ยงยุทธ  ยุทธวงศ� 

รัฐมนตรีว9าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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. ใบอนุญาตให*เพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง (สป. ๙)  
๒. ใบอนุญาตให*ค*าสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� (สป. ๑๑)  
๓. ใบอนุญาตให*นําสัตว�ป)าคุ*มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*า (สป. ๑๓) 
๔. ใบอนุญาตให*มีไว*ในครอบครองซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครองท่ีได*มาจากการเพาะพันธุ� (สป. 

๑๕) 
 

(ดูข*อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 โดยท่ีเปEนการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�
ป)าคุ*มครอง การครอบครองและการนําเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าซ่ึงสัตว�ป)าคุ*มครอง และซากของสัตว�ป)า
คุ*มครอง และการค*าสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง และผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)า
คุ*มครอง และเนื่องจากมาตรา ๘ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๕ แห9ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว�ป)า พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให*การขอและการออกใบอนุญาตใน
การเพาะพันธุ�สัตว�ป)าสงวนหรือสัตว�ป)าคุ*มครอง การครอบครองและการนําเคลื่อนท่ีเพ่ือการค*าซ่ึงสัตว�
ป)าคุ*มครอง และซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง และการค*าสัตว�ป)าคุ*มครอง ซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง และ
ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากซากของสัตว�ป)าคุ*มครอง ต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปEนต*องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๑ 

 
ศิรวัชร�/ปรับปรุง 

๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
 


