
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 
กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติสงวนและคุ,มครองสัตว-ป/า 

พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ,มครองสัตว-ป/าแห�งชาติออกกฎกระทรวงไว, ดังต�อไปนี้ 

 
ข,อ ๑  ให,ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุ,มครองสัตว-ป/า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข,อ ๒  ให,กําหนดค�าธรรมเนียม ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให,เพาะพันธุ- ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให,มีไว,ในครอบครองซ่ึงสัตว-ป/าคุ,มครอง 

ท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- หรือซากของสัตว-ป/า 
คุ,มครองท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตให,ค,าสัตว-ป/าคุ,มครองท่ีได,มาจากการ 
เพาะพันธุ- ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตให,ค,าซากของสัตว-ป/าคุ,มครองท่ีได,มาจาก 
การเพาะพันธุ- หรือผลิตภัณฑ-ท่ีทําจากซากของสัตว-ป/า 
คุ,มครองท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตให,นําเข,าหรือให,ส�งออกซ่ึงสัตว-ป/าคุ,มครอง 
ท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- หรือซากของสัตว-ป/า 
คุ,มครองท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- 
(ก) ใบอนุญาตให,นําเข,าสัตว-ป/าคุ,มครอง 

ท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตให,ส�งออกสัตว-ป/าคุ,มครอง 

ท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- 
๑) จํานวน ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกว�า ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(ค) ใบอนุญาตให,นําเข,าหรือให,ส�งออกซ่ึงซาก 
ของสัตว-ป/าคุ,มครองท่ีได,มาจากการเพาะพันธุ- 
๑) จํานวน ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกว�า ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตให,นําเข,าหรือให,ส�งออกซ่ึงสัตว-ป/า 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที� ๒๘ ก/หน้า ๖/๒๗ มถุินายน ๒๕๕๐ 



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 

 

 

หรือซากของสัตว-ป/า 
(ก) ใบอนุญาตให,นําเข,าหรือให,ส�งออกซ่ึงสัตว-ป/า 

หรือซากของสัตว-ป/าท่ีเปFนสัตว-น้ํา ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตให,นําเข,าสัตว-ป/า ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตให,ส�งออกสัตว-ป/า 

๑) จํานวน ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกว�า ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(ง) ใบอนุญาตให,นําเข,าหรือให,ส�งออกซ่ึงซาก 
ของสัตว-ป/า 
๑) จํานวน ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐ บาท 
๒) จํานวนมากกว�า ๑ หน�วย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตให,นําผ�านซ่ึงสัตว-ป/าสงวน สัตว-ป/า 
คุ,มครอง ซากของสัตว-ป/าสงวน หรือซากของ 
สัตว-ป/าคุ,มครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตให,นําสัตว-ป/าคุ,มครอง หรือซากของ 
สัตว-ป/าคุ,มครองเคลื่อนท่ีเพ่ือการค,า ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๙) ใบรับรองให,นําเข,า ให,ส�งออก หรือให,นําผ�าน 
ซ่ึงสัตว-ป/า หรือซากของสัตว-ป/า ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตให,จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว- 
สาธารณะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๑๒) การต�ออายุใบอนุญาตเท�ากับอัตราค�าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตเดิมแต�ไม�เกินครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 
 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เกษม  สนิทวงศ- ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 



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 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ,มครองสัตว-ป/า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได,กําหนดอัตรา
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะอัตราค�าธรรมเนียมสําหรับการนําเข,า ส�งออก หรือ
นําผ�าน ซ่ึงสัตว-ป/าหรือซากของสัตว-ป/าไว,ไม�เหมาะสมกับสถานการณ-ในปKจจุบัน  ดังนั้น สมควร
ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล�าวเพ่ือกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองให,เหมาะสม
ยิ่งข้ึน  จึงจําเปFนต,องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/จัดทํา 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 
ศิรวัชร-/ปรับปรุง 

๙ กุมภาพันธ- ๒๕๖๑ 
 


