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กฎกระทรวง
การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก
หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ ให้ใช้คําขอ
ตามแบบ สป. ๔ ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) นําเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) นําผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
(๓) นําเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือได้มาโดยถูกต้องตามความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
(๔) นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่าชนิดที่ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่ากําหนดให้ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามข้อ ๑ ให้ยื่นคําขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีที่สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า มิใช่สัตว์น้ํา
(ก) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ข) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ที่ประสงค์จะนําเข้า
ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีที่สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า เป็นสัตว์นํา้
(ก) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
(ข) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สํานักงานประมงจังหวัดที่ประสงค์จะนําเข้า ส่งออก
หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี
(๓) สถานที่ แ ละวิ ธี ก ารรั บ แจ้ ง อื่ น ที่ อ ธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
หรืออธิบดีกรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ข้อ ๓ กรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า
ตามข้อ ๑ ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นสําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) สําหรับสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่านั้น หรือเอกสารการอนุญาตหรือรับรองว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตส่งออก หรือเอกสาร
การที่จ ะอนุญ าตของหน่ว ยงานที่ มี หน้ า ที่ ต รวจรับ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ ซึ่ งออกโดยเจ้า หน้ าที่ ผู้ มี อํา นาจ
ตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่านั้น และสําเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินค้า
(Invoice) พร้อมกับคําขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้าที่มิใช่เพื่อการค้า
ให้ยื่นเฉพาะสําเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) หรือเอกสารการอนุญาตหรือรับรอง
ว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตส่งออก หรือเอกสารการที่จะอนุญาต
กรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญ าตหรือ ใบรับรองให้ นําเข้ าผลิตภั ณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่ า
ตามข้อ ๑ เพื่อการค้า ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นสําเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินค้า (Invoice)
พร้อมกับคําขอด้วย
กรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๑ ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น และสําเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสําเนาใบกํากับสินค้า
(Invoice) พร้อมกับคําขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้า
ให้ยื่นเฉพาะหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น
ข้อ ๔ ในกรณีที่การยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กําหนดไว้ใน
บัญชีหมายเลข ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(CITES) นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ ๓ แล้ว ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

(๑) ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสืออนุญาต
หรือหลักฐานการอนุญาตหรือหนังสือยินยอมให้ส่งออกของประเทศต้นทางที่สัตว์ป่านั้นอยู่ ซึ่งออกโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ส่งออก ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงใบอนุญาตนําเข้า
(Import Permit) หรือหนังสือยินยอมให้นําเข้า ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ของประเทศ
ที่จะส่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าไปยังประเทศนั้น
(๓) ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําผ่าน ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก
(Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตนําเข้า (Import Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น
(๔) ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อส่งออก
สําหรับการนําเข้า ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหลักฐานตาม (๑) สําหรับการส่งออก ผู้ยื่นคําขอต้องแสดง
หลักฐานตาม (๒) พร้อมกับใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่เป็นถิ่นกําเนิดของสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตให้นําสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการส่งออกไปยังประเทศ
ที่เป็นถิ่นกําเนิดไม่ต้องแสดงหลักฐานตาม (๒) ในการนี้ ให้ถือว่าใบอนุญาตให้นําสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือ ผลิตภั ณฑ์ที่ ทําจากซากของสั ตว์ป่ านั้น เข้ามาในราชอาณาจั กรเป็น หลักฐานการได้มาซึ่งสั ตว์ป่ า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๓ วรรคสาม
ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าหรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ทํ า จากซากของสั ต ว์ป่ า ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๒ บั ญ ชี ห มายเลข ๓ หรื อ ชนิ ด พั น ธุ์
(Species) ตามบัญชีหมายเลข ๑ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า นอกจากจะต้องยื่นหลักฐาน
ตามข้อ ๓ แล้ว ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาต
ให้ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตคําขอตามข้อ ๑ ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการอนุญาตหรือออกใบรับรองให้นําเข้าสัตว์ป่า ให้พิจารณาจํานวนสัตว์ป่าที่มีอยู่ใน
ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์ป่าในประเทศ
และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ป่านั้น รวมทั้งลักษณะสภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าและสุขภาพของสัตว์ป่า
ความอยู่รอดของสัตว์ป่านั้น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
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(๒) ในการอนุญาตหรือออกใบรับรองให้ส่งออกสัตว์ป่า ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์ป่า
ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิต
ของสัตว์ป่าอื่นและความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๓) ในการอนุญาตหรือออกใบรับรองให้นําผ่านสัตว์ป่า ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์ป่า
ให้ตรงกับที่ขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั้งความปลอดภัย
ของสัตว์ป่าในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ป่านั้น
(๔) ถ้าเป็นการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ให้พิจารณาและดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
ดังกล่าวด้วย และกรณีการนําเข้าให้คํานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ป่าในประเทศและอันตรายจากสัตว์สู่มนุษย์
ที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ป่านั้น ความอยู่รอดของสัตว์ป่านั้น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะสภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า สุขภาพของสัตว์ป่า และผลกระทบด้าน
การสร้างความเดือดร้อนรําคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่านั้น
ข้อ ๖ แบบใบอนุญาตให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่าน หรือใบรับรองตามข้อ ๑ ให้ใช้แบบ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าอื่นซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของ
สัตว์ป่าที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก ในกลุ่มที่ ๑ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้ใช้แบบ สป. ๕ ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) กรณีสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์
(Species) ตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิด
สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก ในกลุ่มที่ ๒ ให้ใช้แบบ สป. ๖ ตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) กรณีสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์
(Species) อื่นนอกจากที่กําหนดตาม (๑) และ (๒) ให้ใช้แบบใบรับรองตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญ าตหรือใบรั บรองให้นําเข้า สัต ว์ป่าหรือ ซากของสั ตว์ป่ าต้อ งยื่ นสํา เนา
ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) สําหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นจากประเทศผู้ส่งออก
ในวันที่นําเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์ป่า
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ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่าน นําสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดี
กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจนําสัตว์ป่า
เคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่านั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่าน
แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านตรวจสัตว์ป่านั้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองและสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่จะนําเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์ป่าอนุญาตให้นําสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้น
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านสัตว์ป่ามีชีวิต
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองขนส่งสัตว์ป่าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้สัตว์ป่าได้รับอันตราย บาดเจ็บ
หรือกระทําการในลักษณะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ และหากเป็นการขนส่งทางอากาศจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางอากาศอย่างเคร่งครัดด้วย
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองให้ นํ า เข้ า สั ต ว์ ป่ า มี ชี วิ ต ที่ ยั ง ไม่ มี เ ครื่ อ งหมาย
ประจําตัวสัตว์ป่านั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้าจัดทําเครื่องหมายประจําตัว ตามระยะเวลา
รูปแบบ หรือหลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นําเข้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว์ป่าที่ได้รับ
อนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีสัตว์ป่านั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากการเกิด หรือแจ้งการลดลง
ในกรณีสัตว์ป่านั้นตาย หรือเปลี่ยนแปลงการครอบครอง การโอนและการจําหน่าย และจะต้องจัดทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่าที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากการเกิด หรือเครื่องหมายประจําตัวซากของสัตว์ป่า
ในกรณีที่สัตว์ป่านั้นตายและต้องการครอบครองซากของสัตว์ป่านั้น และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วให้
ดําเนินการออกหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น หรือหลักฐานการได้มาซึ่งซากของสัตว์ป่าที่ตาย
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ผู้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ให้ส่งออก หรือให้นําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่กําหนดไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
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(๕) ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองต้องนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า จากซากของสั ต ว์ ป่ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนและเพื่อให้มีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ป่าภายหลังจากที่ได้มีการนําเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตว์ป่าที่นําเข้า
มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการสื บ พั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ป่ า และลู ก สั ต ว์ ป่ า ที่ เ กิ ด ต่ อ เนื่ อ งมาจากสั ต ว์ ป่ า นั้ น
หรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากสั ต ว์ ป่ า ตาย ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองแจ้ ง ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ในการนี้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ ได้ ต รวจสอบและเห็ นว่ าถู กต้ อง และผู้ครอบครองได้ จัด ทําเครื่ องหมายประจํา ตัว สัต ว์ป่ า
หรื อ ซากของสั ต ว์ ป่ า ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการได้ ม าซึ่ ง สั ต ว์ ป่ า
หรือซากของสัตว์ป่าให้กับผู้แจ้งต่อไป
แบบ วิธีการแจ้ง และการออกหนังสือรับรองการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามข้อ ๖ สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหาย
ในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามแบบ สป. ๗
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิม
และระบุคําว่า “ใบแทน” หรือใช้ขอ้ ความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
หรือใบรับรอง
การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ ๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ บรรดาแบบคําขอและแบบใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้ได้
อยู่ต่อไปจนกว่าอธิบดีจะดําเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๖ และข้อ ๑๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

