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พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหาร
จัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดซึ่งโดยทั่ วไปย่อมเกิดและดารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง
สัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ สัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้น
เป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จาเป็นต้องสงวนและ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ หรือจานวนประชากร
ของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์ป่าอันตราย” หมายความว่า สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ
สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย
อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนาโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของ
สัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือทาอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่ าเปื่อย และ
ไม่ว่าจะชาแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก
กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น้าเหลือง น้าเชื้อ หรือ
ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว
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“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจาแนกได้โดยเอกสารกากับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย ฉลาก หรืออื่น ๆ
ว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่า
ที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือ
การอื่น ๆ เพื่อเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น
“เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่นามาเลี้ยงโดยวิธีผสมพันธุ์ และให้หมายความ
รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม ย้ายฝากตัวอ่อน หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มจานวนสัตว์ป่าดังกล่าว
“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จาหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้
เพื่ อประโยชน์ ในทางการค้ า และให้ หมายความรวมถึ งมี หรื อแสดงไว้ ซึ่ ง สั ตว์ ป่ า ซากสั ตว์ ป่ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าเพื่อการค้า การประกาศหรือโฆษณาหรือนาเสนอทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อใด ๆ เพื่อการค้าด้วย
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึง่ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าทีเ่ คยส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
นาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เคยนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรแล้ว
“นาผ่าน” หมายความว่า การผ่านแดนและการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“ด่านตรวจสัต ว์ป่า ” หมายความว่า ด่านตรวจสัตว์ป่า ซากสัต ว์ป่า หรือผลิต ภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่า
“สวนสัตว์” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่าและจัดแสดงไว้เพื่อประโยชน์แก่
การพักผ่อนหย่อนใจ การเรียน การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การอนุรักษ์ หรือการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
เพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์นั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
“อธิบดี ” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้า
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
ไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และก าหนดกิ จ การอื่ น หรื อ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงชนิด ประเภท หรือจานวนของสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่า หรือขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการก็ได้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สัตว์ป่า
ส่วนที่ ๑
ประเภทสัตว์ป่า
มาตรา ๖ ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นสัตว์ป่าสงวน
ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าชนิดใดสมควรกาหนดเป็น
สัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าสัตว์ป่าสงวนใดตามที่กาหนดใน
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มี จานวนเพิ่มขึ้นจนไม่มีสภาพใกล้สูญพันธุ์และไม่มีความจาเป็นต้องสงวนและ
อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอีกต่อไป จะเสนอให้สัตว์ป่าสงวนนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์ป่าสงวนก็ได้ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ การกาหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กาหนดในกฎกระทรวง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ การก าหนดให้ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ใดที่ มี ศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทางเศรษฐกิจเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้กาหนดโดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๙ การกาหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศของ
รัฐมนตรี
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มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๖ วรรคสอง ก าหนด
ชนิดของสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติม ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ ง ตรงกั บ ชนิ ด ของสั ต ว์ ป่ า สงวนที่ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม อยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านั้ น มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้อ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนประสงค์จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนแก่ผู้นั้น
เมื่อได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งตามหน้าที่ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดในระเบียบตามวรรคสี่ ในกรณีไม่สามารถ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ปา่ สงวน
ชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่มีไว้ในครอบครองตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มี การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ก าหนดชนิด ของสัต ว์ป่า
คุ้มครองเพิ่มเติม ให้นาความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่กาหนดเพิ่มเติมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่ผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งตามหน้าที่ หรือจาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ตามมาตรา ๒๘ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ในระเบียบตามวรรคสาม ในกรณีไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าว หากมีสัตว์ป่า
คุ้มครองเหลืออยู่เท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง อายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
การดาเนินการต่อซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า การต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
และการจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ ผู้ มี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ป่ าคุ้ มครองหรือ ซากสั ต ว์ป่ าคุ้ มครองไม่ไ ด้ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้ในครอบครองตกเป็น
ของแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
การคุม้ ครองสัตว์ปา่
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
มาตรา ๑๓ ผู้ใดล่าสัตว์ป่าที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ ด้วยความจาเป็น
และภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
(๑) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเอง
หรือผู้อื่น และ
(๒) การล่านั้นได้กระทาพอสมควรแก่เหตุ
ผู้ ก ระท าตามวรรคหนึ่ งต้อ งไม่เคลื่ อนย้ ายสั ต ว์ป่าหรือ ซากสั ต ว์ป่าที่ ถูกล่า นั้น เว้นแต่กรณี
มีความจาเป็น และต้องแจ้งเหตุที่ได้ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ทราบโดยพลัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน
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ดาเนินการตรวจสอบเหตุแห่งการล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าโดยเร็ว และให้ดาเนินการแก่สัตว์ ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่านั้นตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทาอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทาอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรัง
ของสัตว์ป่าคุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นกรณีผู้ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วย
อากรรังนกอีแอ่น และผู้ที่อาศัยอานาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุม หรือกระทาการใด ๆ ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และได้จาหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้ที่สามารถ
ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวได้โดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้ส่งมอบให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้าตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๖ ในกรณีผู้มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมไว้ในครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ป่านั้นต่อไปได้ และ
ประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่านั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงในกรณี
ที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้า ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยผู้ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวต้องชาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสัตว์ป่าแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี และ
ให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่านั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การรับมอบสัตว์ป่า อัตราค่าใช้จ่าย
การชาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ปา่ และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ปา่
ต้องเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่า โดยอย่างน้อยให้คานึงถึงค่าอาหารสัตว์ป่า ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าแรงงานจัดการสถานที่เลี้ยงดู ค่ากรงเลี้ยงและโรงเรือน
ส่วนที่ ๓
การครอบครองสัตว์ป่า
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่
(๑) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตัง้ และประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
(๒) เป็ น การครอบครองสัต ว์ป่า คุ้ม ครองที่ เพาะพั นธุ์ได้ข องผู้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว
(๓) เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๘ ผู้ ใ ดจะมี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ป่า คุ้ม ครองที่ เพาะพั น ธุ์ได้ต ามมาตรา ๘
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เว้นแต่เป็นการครอบครอง
ตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ผู้ ใ ดจะมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ งสั ต ว์ ป่า ควบคุม ตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิด ที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
เป็นการครอบครองตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ มี ก ารออกประกาศก าหนดชนิ ด สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม ตามมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่งสั ต ว์ป่ าควบคุ มดัง กล่ าวอยู่ ก่อ นวันที่ ประกาศนั้น มีผ ลใช้บังคับ
แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่อธิบดี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่
การช่ ว ยเหลื อ สัต ว์ป่ าสงวน สั ต ว์ป่ าคุ้มครอง สั ต ว์ ป่าคุ้ มครองที่เพาะพั นธุ์ได้ และสัต ว์ป่าควบคุม
ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ และได้แจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้ าหน้าที่
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ส่วนที่ ๔
การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ปา่ และด่านตรวจสัตว์ปา่
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทาเพื่อกิจการสวนสัตว์ของผูร้ บั
ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง
ตามหน้าที่
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ใดจะนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ในกรณีเป็นสัตว์ป่าคุม้ ครอง หรือซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง จะกระทาได้
เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทาเพื่อกิจการสวนสัตว์ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การนาเข้าหรือส่งออกซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า
ควบคุม และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามชนิด ประเภท และจานวน
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่การส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
ที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าควบคุม จะต้องมีใบรับรองการส่งออกตามความต้องการ
ของประเทศปลายทาง หรือผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกผู้ใดประสงค์จะได้ใบรับรองการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า
ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว อาจยื่นคาขอรับใบรับรองการนาเข้าหรือส่งออกต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบรับรองและผู้รับโอนใบรับรอง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง อายุใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง การโอน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผู้ใดจะนาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาด่านตรวจสัตว์ป่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการนาผ่าน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจตั้ ง ด่ า นตรวจสั ต ว์ ป่ า และก าหนดเขตแห่ ง ด่ า นนั้ น ๆ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
เมื่อมีการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม
ซากสัต ว์ป่าดังกล่าว หรือผลิต ภัณฑ์จากซากสัต ว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสัตว์ป่า โดยแสดงใบอนุ ญาตนาเข้าหรือส่งออก เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
จึงให้นาเคลื่อนที่ต่อไปได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ส่วนที่ ๕
การดาเนินกิจการเพาะพันธุส์ ัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่า
มาตรา ๒๘ ผู้ใดจะดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘
หรือสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ห้ ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัต ว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ผู้ ใ ดจะค้ า สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ เ พาะพั น ธุ์ ไ ด้ ต ามมาตรา ๘ สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม
ตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘
ที่ประสงค์จะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘ สัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิด
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซากสัตว์ ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว โดยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตค้า
ที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคสองด้วย และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ถือเป็นเหตุพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ ด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ มี ก ารออกประกาศก าหนดชนิ ด สั ต ว์ ป่ า ควบคุ ม ตามมาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม หรือค้าสัตว์ป่า
ควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๐ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ภายในเวลา
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกาหนดเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมหรือค้าสัตว์ป่าควบคุม
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
ส่วนที่ ๖
การดาเนินการต่อสัตว์ป่าอันตราย
มาตรา ๓๒ การกาหนดให้สัตว์ป่า ชนิด ประเภท หรือจานวนใด เป็นสัตว์ป่าอันตราย
ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี
ผู้ใดมีสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
และในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อคุม้ ครองมนุษย์ สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ มิให้ได้รบั
อัน ตรายหรือความเสียหายมากขึ้น พนั กงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของอธิบดีอาจมีคาสั่ ง ให้
ผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวกาจัดหรือทาลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือ
ส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อกาจัดหรือทาลายต่อไป
ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
หมวด ๒
สวนสัตว์
มาตรา ๓๓ ผู้ ใ ดจะจั ด ตั้ งและประกอบกิจ การสวนสั ต ว์ต้อ งได้รั บใบอนุญาตจากอธิบดี
โดยยื่นเอกสารโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ บัญชีรายการชนิดและจานวนสัตว์ป่าหรือ
ซากสัตว์ป่าที่มีหรือจะมีไว้ในครอบครองโดยต้องแสดงหลักฐานการได้มา พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้ง
แบบแปลน และแผนผังของสวนสัตว์
โครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและแผนผังของสวนสัตว์ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ และแบบแปลนและ
แผนผังนั้นถูกต้องแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป หากเอกสารโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน หรือแผนผังนั้น
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งกาหนด
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ระยะเวลาให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุง เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดาเนินการ
ให้ถูกต้องให้ถือว่าไม่ประสงค์จะจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการพื้นที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์
(๒) การดูแลด้านโภชนาการ
(๓) การสุขาภิบาล การบาบัดน้าเสีย การกาจัดของเสีย และการควบคุมโรค
(๔) การดูแลรักษาสัตว์
(๕) การจัดสวัสดิภาพสัตว์
(๖) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
(๗) การปฏิบัติการและมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ
(๘) แนวทางการให้ความรู้หรือการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใดนาสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือใบรับรองการครอบครอง
ซากสัต ว์ป่าดังกล่าว มายื่น ประกอบการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าดังกล่าวนั้นเป็นอัน
สิ้นสุดลงเมื่อได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์
มาตรา ๓๔ ในระหว่างการก่อสร้างสวนสัตว์ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งสวนสัตว์นั้นตั้งอยู่ พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ แบบแปลน และแผนผังที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๓
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ วแต่กรณี
สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ดาเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
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ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือแผนผัง ให้แจ้งและส่งแบบแปลน
และแผนผังที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการพิจารณาว่า
แบบแปลนและแผนผังนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือไม่ ทั้งนี้ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้ งผลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตดาเนินการต่อไปได้
ก่อนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดตั้งสวนสัตว์และแจ้งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้อธิบดีออกใบอนุญาตแก่
ผู้ขอรับใบอนุญาต หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าอธิบดีมีคาสั่ง
อนุญาตตามคาขอและต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๕ ในระหว่างการประกอบกิจการสวนสัตว์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า
และพันธุ์พืช และกรมประมง แล้วแต่กรณี ควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์
ตามมาตรา ๓๓ หรือบริเวณภายในสวนสัตว์มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชน
หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่า ให้อธิบดี มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพนั้นให้หมดไป
ในกรณีที่สัตว์ป่าสงวน สัต ว์ป่าคุ้มครอง สัต ว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวที่อยู่ใน
ความครอบครองมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ โอนกรรมสิ ท ธิ์
ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวระหว่างสวนสัตว์ ให้ผู้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่แจ้งต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ การประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งใดได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการ
สวนสั ต ว์ ทั้ ง จากอธิ บ ดีก รมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และอธิ บ ดีก รมประมงส าหรับ
การประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งนั้น และผู้ได้รับใบอนุญาตถูกคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฉบับใด
ฉบับหนึ่ ง ให้ มีผลเป็น การระงับการประกอบกิจการสวนสัต ว์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่า จะได้
ดาเนิ น การแก้ไ ขหรือปรับปรุงให้ เป็น ไปตามที่อธิบดีกาหนดหรือให้มีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต
อีกฉบับหนึ่ง แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๓๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ง และประกอบกิจ การสวนสั ต ว์แห่ ง ใดประสงค์จ ะเลิก
ประกอบกิจการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกกิจการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้นาความในมาตรา ๗๙ มาใช้บังคับแก่การดาเนินการกับ
สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครองของผู้เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์ตามใบอนุญาตจัดตั้ง
และประกอบกิจการสวนสัตว์แห่งนั้นให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
ก่ อ นการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารสวนสั ต ว์ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ตั้ ง ตามหน้ า ที่ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง กล่ า ว
แจ้งการจัดตั้งสวนสัตว์ต่ออธิบดีเพื่อให้มีการตรวจสอบ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการจัดตั้งสวนสัตว์นั้น
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐแก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้มีการดาเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงสวนสัตว์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ให้ดาเนินกิจการสวนสัตว์ได้
ให้สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ และ
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การด าเนิ น การตามมาตรานี้ ใ ห้ เ ป็น ไปตามระเบีย บที่อ ธิบดี กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
หมวด ๓
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๓๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ ”
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น รองประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมป่าไม้ อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
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แต่งตั้งจากผู้ซงึ่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ดา้ นสัตว์ป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชุ ม ชน หรื อ ด้ า นกฎหมาย
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีประสบการณ์หรือทางานในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เ ป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็น ข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๔๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๔๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๐
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มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
มาตรา ๔๔ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๒) เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จาเป็นเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้น ที่ควบคุม
เพื่อการจัดการสัตว์ป่า
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๔) กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า
และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และการประกอบกิจการสวนสัตว์
(๕) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศ
ที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๖) ให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า และปฏิบั ติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของคณะกรรมการ
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มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่
ส่วนที่ ๑
การกาหนดเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
มาตรา ๔๗ เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตนั้นด้วย บริเวณที่กาหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”
เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครอง
ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการ
ในเรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๘ พื้นที่ที่จะกาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องมิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่
เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
การกาหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือเป็นของ
หน่วยงานของรัฐ หรือมีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือทาประโยชน์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
ในการกาหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนามาประกอบการพิ จารณา
ดาเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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มาตรา ๔๙ ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ทาการสารวจพื้นที่ใดแล้ว
เห็ น ว่ามีความเหมาะสมจะกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าตามมาตรา ๔๗ ให้อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศเป็นพื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมการกาหนดให้บริเวณพื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ในระหว่างการดาเนินการเพื่อกาหนดให้พื้นที่เตรียมการตามวรรคหนึ่ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ตามมาตรา ๔๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ในพื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดและตามระเบียบที่อธิบดีก รมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีที่พื้นที่เตรียมการกาหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เตรียมการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๕๐ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ให้ มี ห ลั ก เขต ป้ า ย เครื่ อ งหมายแสดงแนวเขต
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเครื่องหมายอื่นที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอานวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต
และเครื่องหมายอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด
มาตรา ๕๑ การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
บางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย
ให้ น าความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับแก่
การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การคุม้ ครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ให้จัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งเพื่อเสนออธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ให้ ความเห็ น ชอบแผนการอนุ รักษ์แ ละคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ สัต ว์ป่าดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้ า
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เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่าที่ มี หน้ าที่ รับผิ ดชอบในเขตรักษาพั นธุ์ สัตว์ป่ านั้นดาเนิ นการให้ เป็นไปตามแผน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา ๔๕ (๓) และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศกาหนด โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในการจัดทาแผน แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย
หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดและคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๔ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทาอันตรายแก่
รังของสัตว์ป่า หรือล่อหรือนาสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทาเพื่อการสารวจ การศึ กษา การวิจัย หรือ
การทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๕ ภายในเขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่า ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดกระท าการอย่ า งหนึ่ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
(๒) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทาด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม
(๓) เปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง
เน่าเสีย หรือเป็นพิษ
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(๔) ปิดกั้นหรือทาให้กีดขวางแก่ทางน้าหรือทางบก
(๕) เก็บหา นาออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใด
อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ
(๖) ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือนาหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป
เพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายทา
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบารุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้บุคคลกระทาการตาม (๔)
(๕) หรือ (๖) ได้ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนด ทั้งนี้ การกระทานั้นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
พนั กงานเจ้าหน้าที่ ไม่รบกวนการดารงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเกินสมควร และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต และการควบคุ ม ดู แ ล
ตามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บที่อ ธิบ ดีกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ชกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๖ ความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ มิให้ใช้บังคับแก่การกระทา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินเพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน หรือ
เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการใดแล้วให้รายงานต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๒) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการสารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ หรือเพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาธรรมชาติ
หรือเพื่ออานวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการกระทาดังกล่าวก็ได้ และให้รายงานการกระทาต่ออธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อทราบ และให้ถือว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือบุคคลอื่ น
เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๗ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
หากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการเก็บหา หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิ ด ที่เกิด ทดแทนได้อย่างยั่งยืน และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าเห็นว่า
การเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดไม่สร้างความเสียหาย
ต่อระบบนิเวศ สภาพธรรมชาติ และสัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจพิ จ ารณาศึ ก ษาจั ด ท าโครงการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยา กรธรรมชาติ นั้ น
ตามหลั ก วิ ชาการ วั ฒนธรรม และวิ ถี ชุ มชน เสนอต่ อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการนั้นแล้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จึงจะอนุญาตให้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การอนุญาตให้ดาเนินโครงการต้องคานึงถึงชนิด
ประเภท จานวนหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติที่อนุญาตให้เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ ห้วงเวลา
ดาเนินการ มาตรการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการศึกษาจัดทาโครงการ การอนุญาต การเก็บหาหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๕
เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ ในการรักษาสภาพการเป็นแหล่งที่อยู่อาศั ยของสัต ว์ป่ า และ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการ
และการอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสาหรับการนั้นก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และ
อัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เงิน ค่าบริการหรือเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับตามมาตรานี้ ให้จัด ทารายงานทางการเงิน และ
ผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๙ เงิน ที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา ๕๘ และเงินที่มีผู้บริจาค ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินเพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และบารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาไว้
ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน ของสัต ว์ป่า หรือเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสัตว์ป่า
มาตรา ๖๐ เงิน ตามมาตรา ๕๙ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชนาไป
ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๔๕ (๓)
(๒) การคุ้ ม ครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า หรื อ พื้ น ที่ ซึ่ ง คณะกรรมการเห็ น ชอบให้ เ ป็ น พื้ น ที่
เตรียมการกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใดที่เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนั้น
(๓) การบ ารุ ง รั ก ษาสถานที่ หรื อ การจั ด หาสิ่ ง จ าเป็ น หรื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย การให้ความรู้ การศึกษาธรรมชาติของประชาชน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการทาลาย รื้อถอน ย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ที่มีผู้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๘๒ (๓)
(๕) การคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้หรือสัตว์ป่า
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามคาพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือ
สัตว์ป่าที่พิการ บาดเจ็บ ป่วย อ่อนแอ
(๖) การฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย หรื อการทดลองทางวิชาการของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
(๗) เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร
ที่ไ ด้รับอัน ตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ เป็นเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดี จากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การคุ้มครอง ดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ
ให้ เ ตรี ย มการก าหนดเป็น เขตรัก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่า หรื อเขตห้า มล่ า สัต ว์ป่า หรื อ จากการปฏิ บัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การใช้จ่ายเงินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๑ การน าส่ ง และการเก็บ รั กษาเงิ นตามมาตรา ๕๙ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๖
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
มาตรา ๖๒ บริเวณพื้นที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้ นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควร
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะกาหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยทาเป็นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย
เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้มาตรการบังคับหรือมาตรการคุ้มครองในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะได้กาหนดมาตรการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ไม่ต่ากว่ามาตรการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในมาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชจะกาหนดให้พื้นที่ใด
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๒ หรือขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๔ ให้นาความใน
มาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตรียมการกาหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๔ การขยายหรือการเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทา
โดยประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายประกาศด้วย
ให้นาความในมาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การขยายเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๕ ให้ น าความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับแก่การจัดให้มี หลักเขต ป้าย หรือ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๗ ในกรณีที่การกาหนดเขตห้ามล่าสัต ว์ป่าแห่งใด
ครอบคลุมบริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หน่ ว ยงานของรั ฐและประชาชนยั ง คงมี สิ ทธิ เ ข้า ใช้ ประโยชน์ใ นพื้ น ที่ ที่เ ป็ นเขตห้า มล่ า สั ต ว์ ป่านั้น ได้
ตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๘ ทั้งนี้ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสัตว์ป่าที่ห้ามล่าหรือระบบนิเวศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่ านั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้งดเว้นการกระทาดังกล่าวหรือสั่งให้ออกไปจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้
เป็นคราว ๆ ไป
มาตรา ๖๗ เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทาอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่
จะกระทาเพื่อการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๒) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทาลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทาลาย ทาให้เสื่อมสภาพ
ขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น
หรื อ เหื อ ดแห้ ง เป็ น พิ ษ หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ สั ต ว์ ป่ า เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มี
ความจาเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
หรือการคุ้มครอง รักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ป่า แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครอง บารุง ดูแล และรักษาเขตห้ามล่าสัต ว์ป่า
ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัต ว์ป่าจัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเสนอ
อธิ บดี กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ชให้ ความเห็ นชอบ เมื่ ออธิ บดี กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดั งกล่าวแล้ว
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ให้หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๔๕ (๓) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทาง
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การดูแลควบคุมและ
ป้องกันผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
มาตรา ๖๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า ในเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาฟื้นฟูสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืน
(๒) ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อกาหนดมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
สัตว์ป่า
(๓) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า
มาตรา ๗๐ ในกรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดการกับสัตว์ป่าที่อยู่นอก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน
หรือเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีค วามสาคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิบดี
มี อ านาจกาหนดให้ บริ เวณดัง กล่ าวเป็ น พื้ นที่ค วบคุมเพื่ อการจั ด การสั ต ว์ป่า ชนิด หรื อประเภทนั้น ได้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
ประกาศกาหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้ น สุ ด ให้ ชั ด เจน โดยต้ อ งไม่เ กิน สองปี และในกรณี มีค วามจ าเป็น อธิ บ ดี อ าจประกาศขยาย
ระยะเวลาการกาหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าได้คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปดูแลรักษาพื้นที่ และ
กาหนดมาตรการควบคุมหรือออกคาสั่งห้ามกระทากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่านั้นได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม และหากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีดาเนินการให้มีการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยแก่ผู้นั้นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๗
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดเก็บ จัด หา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัต ว์ป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัย จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๘
การควบคุมและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๒ ความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๓๒ มิให้นามาใช้บังคับแก่การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการสารวจ
การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบาบัดเยียวยาสัตว์ป่า
การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
เพื่ อ ส่ ง เสริมกิจ การสวนสัต ว์ ทั้ ง นี้ ต้ อ งปฏิ บั ติต ามระเบี ยบที่อ ธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๗๓ เพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ
การคุ้มครองสัตว์ป่า การบาบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์
หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์ สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ มิให้นาความในมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่
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(๑) การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็น
ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๔ ในกรณี ที่ ก ารดาเนิ นการของพนั กงานเจ้า หน้ าที่ ต ามมาตรา ๗๒ เป็ น ไป
เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘ หรือกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ตามอัตราที่กาหนด
ในระเบียบซึ่งอธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทาการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกประเทศ ให้ยื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่และจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่าอัตราของทางราชการ รวมทั้ง
ต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่า ที่จาเป็นและใช้จ่ายจริงใน
การปฏิบัติงานด้วย
การยื่นคาขอ การกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๗๗ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งตามมาตรา ๗๖
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่
วันที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองทราบ โดยอธิบดีจะเพิกถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ก่อนครบกาหนดก็ได้ เมื่อเหตุในการออกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองสิ้นสุดลง
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มาตรา ๗๘ ให้ อธิบดีมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองและ
ได้กระทาการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๗๖ อีกภายในหนึ่งปี
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
ไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกเพิกถอนนั้น ให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
(๑) จาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ปา่
ดั ง กล่ าว ให้ แ ก่ผู้ รับใบอนุ ญาตจั ด ตั้งและประกอบกิ จการสวนสัต ว์ต ามมาตรา ๓๓ หรื อสวนสัต ว์
ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
(๒) จาหน่ าย จ่าย หรือโอนสัต ว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ต ามมาตรา ๘ หรือสัต ว์ป่า
ควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แก่ผู้ดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๘
(๓) กรณีที่ประสงค์จะดาเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘
หรือสัตว์ป่าควบคุม ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘
(๔) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๘ หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘
(๕) กรณีที่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๑๙
ในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง และประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่เหลืออยู่แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อกรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช หรื อ กรมประมง ได้ รั บ มอบสั ต ว์ป่ า หรื อ ซากสั ต ว์ ป่ า ดัง กล่ าวแล้ว
ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๘๐ ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิม
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ดาเนินการตามใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิมต่อไปได้จนกว่าผู้มีอานาจ
อนุญาตจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง
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ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตมีคาสั่งไม่ต่ ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครอง
ตามใบอนุ ญาตหรือใบรับรองที่ ไ ม่ไ ด้รับการต่ ออายุ ใ บอนุ ญาตนั้ น ให้ ด าเนิน การอย่ างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีอานาจอนุญาตมีคาสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง และให้นาความในมาตรา ๗๙ วรรคสอง มาใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรื อ ในเวลาทาการของสถานประกอบการหรือสถานที่นั้นเพื่อ ตรวจสอบและควบคุม ให้การเป็น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือนาออก
นอกราชอาณาจักร หรือทาลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เอกสารหรือหลักฐานหรือ
วัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
เมื่อตรวจค้น หรือยึด หรืออายัด ตาม (๓) หรือ (๔) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
จะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระทาใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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(๒) สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รื้ อ ถอน น าเคลื่ อ นที่
ย้ายออกไป แก้ไข หรือทาประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทาให้
เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(๓) ยึด ทาลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทาประการอื่น เมื่อผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัตติ าม (๒)
หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทาความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทาความผิดแต่หาตัวไม่พบ
(๔) ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
มาตรา ๘๓ พนั กงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้
ในมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ ทั้ ง หมดหรือ แต่ บางส่ วน หรื อ จะต้ อ งได้รั บอนุ มัติ จ ากบุ คคลใด
ก่อนดาเนินการ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่งหรือแต่ละ
ระดับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทาเอกสารมอบหมายไว้
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้นเพื่อแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๘๔ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๕ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๖ ในการจั ด การแก่ สั ต ว์ ป่า ที่ พ นั กงานเจ้ า หน้ าที่ ยึ ด ไว้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า ที่ ต กเป็น
ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามคาพิพากษาของศาล หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือสัตว์ป่า
ที่พิการ บาดเจ็บ ป่ว ย อ่อนแอ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล รักษา จาหน่าย
ปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่งคืนถิ่นกาเนิด โอน ทาลาย เอาไว้ใช้ในราชการ หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
สัตว์ป่านั้นก็ได้
ในการช่วยเหลือ ดูแล หรือรักษาสัตว์ป่าของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง อาจส่งสัตว์ป่านั้น
ให้ไปอยู่ในความดูแลรักษาของสวนสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
สถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือ
สถานที่ที่จัดไว้สาหรับใช้เลี้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่าซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี ก็ได้
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ถ้ า ความปรากฏภายหลั ง ว่ า สั ต ว์ ป่ า ที่ ไ ด้ ยึ ด ไว้ ต ามวรรคหนึ่ง มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
การกระทาความผิด ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี
คืนทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่อาจคืนได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๔
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสถานที่ที่จัดไว้สาหรับใช้เลี้ยงดู ดูแล รักษาสัตว์ป่า
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดกระทาการหรืองดเว้นกระทาการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า
สั ต ว์ ป่ า ผู้ นั้ น ต้ อ งชดใช้ ค่ าเสี ย หายตามมู ล ค่า ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ถู ก ท าลาย สู ญ หาย หรื อ
เสียหายไปนั้น
ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ ง ให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพนั้นด้วย
หลักเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้เสียหายใน
การฟ้องคดี
มาตรา ๘๘ ให้นาความในมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทาการล่าสัตว์ป่าสงวนหรื อ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณี
การกระทาตามมาตรา ๑๓
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี
มาตรา ๘๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๒ หรื อ มาตรา ๒๙ ถ้ า กระท าต่ อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ ถ้ากระทาต่อสัตว์ป่าสงวน
ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต ามกฎกระทรวงที่ ออก
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๒๓ วรรคสี่ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๕๕ (๓)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๙๘ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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มาตรา ๙๙ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิม ในเขตรักษาพันธุ์สั ต ว์ ป่ า
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง
สองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระทาในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ หรือพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๒
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด หรือพื้น ที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดเก็บหา น าออกไป กระทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิ โตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือ
กระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น
หรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน
สี่ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการนาหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิ ดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) เป็นการกระทาแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองพันบาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
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มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๑) ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๒) ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๖ บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั นนั บ แต่ วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับที่ได้รับตามมาตรานี้ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้เป็นเงินตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๑๐๗ ในการด าเนิ น คดีอ าญาแก่ผู้ ฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญัติ นี้ เมื่ อ พนั ก งานอั ย การ
ยื่นฟ้องคดีอาญา ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีผู้นาจับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอต่อศาล และให้ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผู้นาจับเป็นจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนเงินค่าปรับตามคาพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาระต่อศาล ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ชาระ
เงินค่าปรับหรือชาระไม่ถึงจานวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนาจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนาจับที่ ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป
ในกรณีที่มีผู้นาจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนาจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนาจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
มาตรา ๑๐๙ บรรดาไม้ ซากสัต ว์ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่บุคคลได้มาจากการกระทาความผิด หรือซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัต ว์ป่าที่ไ ด้มาจากการกระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้
สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิด
หรือมีไว้เพื่อใช้กระทาความผิดตามมาตรา ๕๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๖๗ (๑)
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หรื อ (๒) ให้ ริ บ เสี ย ทั้ ง สิ้ น โดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ว่ า เป็ น ของผู้ ก ระท าความผิ ด และมี ผู้ ถู ก ลงโทษ
ตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่
ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้อง
ขอต่อศาลแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
และที่ ท าการองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นที่ เ กิด เหตุ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ในคดีดัง กล่า วจะปรากฏตัวบุคคล
ซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้
บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคาขอเข้ามาในคดีก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคาพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิด อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มี
การกระทาความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่ง
ริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันที่ปิดประกาศ ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานว่ามีบุคคลเป็น เจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าวตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้นามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาผิดนัน้
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประกอบด้วย
กรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๓๙ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๑๒ ให้ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองตามกฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบัญ ญั ติส งวนและ
คุ้มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่ าจะมีกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๗ ใช้บังคับ
ให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ
ให้สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดห้ามนาเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดมีวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิด
และจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) หากผู้ครอบครอง
ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นต่อไป ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราวแก่ผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสวัส ดิภาพและความปลอดภัย
ของสัตว์นั้นเป็นสาคัญ และผู้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวจะจาหน่าย จ่าย หรือ
โอนสั ต ว์ป่ าสงวนต่อ ไปไม่ไ ด้ เว้ น แต่โ ดยการตกทอดทางมรดก แต่ ห ากไม่ประสงค์ จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนต่อไป ให้ผู้ครอบครองจาหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว ยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้น
ยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้นั้นส่งมอบสัตว์ป่าสงวนให้แก่กรมประมงเพื่อนาไปดาเนินการ
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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(๒) สาหรับซากของวาฬบรูดา้ (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ให้อธิบดีกรมประมง
พิจารณาออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนให้แก่ผู้ครอบครองเพื่อครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวต่อไปได้ แต่จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมประมงหรือโดยการตกทอดทางมรดก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง
การครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาต
หรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๔ ให้บรรดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๕ บรรดาการดาเนินการใดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อกาหนดเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งได้กระทาไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ แต่การดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ป ฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๑๗ การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หลักฐานการแจ้งการครอบครอง
และใบรับรองที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
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มาตรา ๑๑๘ บรรดาคาขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อธิบดีเรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอที่กาหนดไว้
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วน เว้นแต่คาขอใดไม่อาจอนุญาตได้ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คาขอนั้น
สิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่
สัมปทาน ใบอนุ ญาต หนั งสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แล้วแต่กรณี ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปเพียงเท่ากาหนดอายุของอาชญาบัตร
ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าทาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น
มาตรา ๑๒๐ ให้ โ อนเงิน ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บไว้เป็นรายได้
เพื่อบารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาเป็นเงินตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๑ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ ละแห่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการประกาศ
ก าหนดมาก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินและ
ได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้แ ละนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่
๑๗ มิถุน ายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยต้องจัด ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการ
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แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกินยี่สิบปี และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนภายใต้โครงการ
ที่จะดาเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาสั ตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดาเนินโครงการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทากิน และ
มาตรการในการกากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นาออกไป กระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ เป็น อันตราย หรือทาให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แ ร่
ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทาการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือนาหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทาดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดารงชีพอย่างเป็น
ปกติธุระ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมาย
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื้ออานวยต่อการสงวน อนุรักษ์
คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสั ตว์ป่ าและ
พืชป่าซึ่งมีผลทาให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อจัดให้มีมาตรการใน
การควบคุมการครอบครอง การค้า การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

