
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. ๒๕๓๕ 

_____________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา  

                   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา   จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 

                   มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

๒๕๓๕" 

                   มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

                   มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

                                    (๑) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ 

                                    (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

                   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

                   "สัตวปา" หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก แมลง หรือแมง ซึ่ง

โดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในนํ้า และใหหมายความรวมถึงไขของสัตว



ปาเหลาน้ันทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตาม

กฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว 

                   "สัตวปาสงวน" หมายความวา สัตวปาที่หายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และ

ตามที่จะกําหนด โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

                   "สัตวปาคุมครอง" หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปา

คุมครอง 

                   "ลา" หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทําอันตรายดวยประการอ่ืนใดแกสัตวปาที่

ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ และหมายความรวมถึงการไล การตอน การเรียก หรือการลอเพื่อการ

กระทําดังกลาวดวย 

                   "ซากของสัตวปา" หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายของสัตวปาที่ตายแลว

หรือเน้ือของสัตวปา ไมวาจะไดปง ยาง รม ตากแหง หมัก หรือทําอยางอ่ืนเพื่อไมใหเนาเปอย และ

ไมวาจะชําแหละ แยกออก หรืออยูในรางของสัตวปาน้ัน และหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก 

ฟน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือสวนตางๆ ของสัตวปาที่แยกออกจากรางของ

สัตวปา ไมวาจะยังมีชีวิตหรือตายแลว 

                   "เพาะพันธุ" หมายความวา ขยายพันธุสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวโดยวิธีผสมพันธุสัตวปา 

และหมายความรวมถึงขยายพันธุสัตวปาโดยวิธีผสมเทียมหรือการยายฝากตัวออนดวย 

                   "คา" หมายความวา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งน้ี

เพื่อประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึงมี หรือแสดงไวเพื่อขายดวย 

                   "นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

                   "สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

                   "นําผาน" หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร 

                   "ดานตรวจสัตวปา" หมายความวา ดานตรวจสัตวปาและซากของสัตวปา 



                   "สวนสัตวสาธารณะ" หมายความวา สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตวปาไวเพื่อ

ประโยชนแกการพักผอนหยอนใจ การศึกษา การคนควาหรือวิจัยของประชาชน และ เปนแหลง

เพาะพันธุสัตวปา 

                   "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

                   "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปาไมหรือ อธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตวนํ้า 

                   "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 

                   "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                   มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติ

น้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง กําหนดคา ธรรมเนียม ไมเกิน

อัตราทายพระราชบัญญัติน้ี ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

                   กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป  

                  มาตรา ๖ การกําหนดใหสัตวปาชนิดใดเปนสัตวปาคุมครอง ใหกระทําโดยกฎกระทรวง 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                  กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหน่ึงจะใชบังคับต้ังแตวันใด ใหกําหนดไวในกฎกระทรวง

น้ัน แตจะกําหนดใหใชบังคับกอนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษามิได 

                   มาตรา ๗ ผูใดลาสัตวปาโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ดวยความจําเปนและ

ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี ผูน้ันไมตองรับโทษ  



                                    (๑) เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไวซึ่ง 

ทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน  

                                    (๒) การลาน้ันไดกระทําพอสมควรแกเหตุ และ  

                                    (๓) ในกรณีที่สัตวที่ถูกลาน้ันเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองมิไดนํา

สัตวปาที่ถูกลา หรือซากของสัตวปาที่ถูกลาน้ันเคลื่อนที่ และไดแจงเหตุที่ไดลาสัตวปาไปแลวน้ัน

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา 

                   ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ถูกลาตามวรรคหน่ึงตกเปนของแผนดินและใหกรมปา

ไม หรือกรมประมง แลวแตกรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดย ความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

                  มาตรา ๘ การพิจารณาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ผูมีอํานาจอนุญาตจะตอง 

ดําเนินการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบภายในหกสิบวันนับ แตวันได

รับคําขออนุญาต และถามิไดแจงผลการพิจารณาคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ ภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ใหถือวาผูมีอํานาจมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอและตองออกใบอนุญาตใหแก ผูยื่นคําขอน้ัน 

                   เวนแตพระราชบัญญัติน้ีจะไดกําหนดอายุใบอนุญาตไวเปนอยางอ่ืน ใบอนุญาตหรือ 

ใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูรับ

ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาตแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่ง ไมตออายุ

ใบอนุญาตให 

                   การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาต

หรือใบรับรองตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ  



                  มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา "คณะกรรมการสงวน และคุมครองสัตว

ปาแหงชาติ" ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดี

กรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี

กรมการคาตางประเทศ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมนอยกวาหา

คน แตไมเกินสิบเอ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง และใหอธิบดีกรมปาไมเปน กรรมการและ

เลขานุการ 

                   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ใหแตงต้ังจากผูแทนของสมาคม หรือมูลนิธิที่

เกี่ยว ของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ัง 

                   มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงต้ังอีกได 

                   มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เมื่อ  

                                    (๑) ตาย  

                                    (๒) ลาออก  

                                    (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  

                                    (๔) ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

หรือ  

                                    (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได

กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                   ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ัง ผูอ่ืนเปน

กรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ กรรมการซึ่ง

ตนแทน 



                   ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ัง ไวแลว

ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการ ซึ่งแตงต้ังไวแลว 

                   มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูใน

ที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่

ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง 

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

                   มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

                   มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการอยางหน่ึง

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

                   มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

                  (๑) ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาตามมาตรา ๓๓ การกําหนด

เขตหามลาสัตวปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของ สัตวปาที่จะหามลาในเขต น้ันตามมาตรา 

๔๒ 

                 (๒) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๓๕ 

                  (๓) กําหนดกิจการอันพึงกระทําเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาเขตรักษา พันธุสัตวปา

และเขตหามลาสัตวปา 

                  (๔) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                  (๕) กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

                  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 



หมวด ๓  

การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคาซึ่งสัตวปา  

ซากของสัตวปาและผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปา  

                  มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง เวนแต

เปนการกระทําโดยทางราชการที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๖ 

                   มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดชนิดของ

สัตวปาคุมครองใหเปนสัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได โดยกําหนดเปนกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเวนแต 

                                     (๑) เปนการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ โดย

ไดรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุจากอธิบดี 

                                     (๒) เปนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองของผูรับ

ใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

ใหเพาะพันธุ สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองเพื่อ ประโยชนแกกิจการ

สวนสัตวสาธารณะของตน 

                   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวตามวรรคหน่ึง และการไดมา ซึ่งสัตว

ปาคุมครองเพื่อการเพาะพันธุของผูรับใบอนุญาตตาม (๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง

และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

                   ใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงการเลิกการ 

ดําเนินการเพาะพันธุสัตวปาที่ไดรับอนุญาตตออธิบดีตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดมีไวครองครองซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของ สัตว

ปาสงวน หรือซากของสัตวปาคุมครอง เวนแตจะเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา ๑๗ 



ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว และโดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี และ

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

                   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

                   ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิใหใชบังคับแก 

                  (๑) การครอบครองสัตวปาคุมครองของผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุ ตามมาตรา ๑๘ (๑) ที่

มีไวเพื่อการเพาะพันธุหรือไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตวปาดังกลาว 

                  (๒) การครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ

สัตวปาคุมครอง เพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังและดําเนินกิจการสวน

สัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ และไดจัดแสดงไวในสวนสัตวสาธารณะที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังขึ้น 

                   มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดคาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซาก

ของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตเปนการคา สัตวปา

คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ซากของสัตวปาดังกลาว หรือ

ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว ทั้งน้ี โดยไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

                   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดเก็บ ทําอันตราย หรือมีไวในครอบครองซึ่งรัง ของสัตวปา

สงวนหรือสัตวปาคุมครอง 

                   ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับอนุญาตเก็บรังนกอีแอนตามกฎหมายวา 

ดวยอากรรังนกอีแอนและผูที่อาศัยอํานาจของผูรับอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติ ตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                   มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดยิงสัตวปาในเวลาระหวางพระอาทิตยตก และพระอาทิตยขึ้น 

หมวด ๔ 



การนําเขา สงออก นําผาน นําเคลื่อนท่ีซึ่งสัตวปา และดานตรวจสัตวปา  

                  มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปา หรือ

ซากของสัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือ

ซากของสัตวปาดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

                  การนําเขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวจะ

กระทํามิได เวนแตเปนการนํา เขาหรือสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ตาม

มาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุและ โดยไดรับใบอนุญาตจาก

อธิบดี 

                   การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๒๔ การนําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งสัตวปาหรือซากของ สัตวปาชนิดที่ตองมี

ใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา สงออก หรือนําผาน ตามความตกลงระหวางประเทศวาดวย

การคาสัตวปาและซากของสัตวปา ตองไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

                  การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๒๕ การนําสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง เคลื่อนที่เพื่อการคา

ของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

                   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๒๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ มิ

ใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนในการสํารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุมครอง

สัตวปา การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งกระทําโดยทางราชการ และโดยไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 



                   ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหน่ึง เปนการกระทําเพื่อกิจการเพาะพันธุของ ผูรับ

ใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะของผูรับใบอนุญาต จัดต้ัง

และดําเนินกิจการ สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ การเรียกเก็บและการชําระคาใชจาย คาบริการ 

หรือคาตอบแทน และราคาสัตวปา ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

                   มาตรา ๒๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจต้ังดานตรวจสัตวปาและกําหนดเขตของดาน โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                   มาตรา ๒๘ ผูใดนําสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเคลื่อนที่

ผานดานตรวจสัตวปา ตองแจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ประจํา

ดานตรวจสัตวปา โดยแสดงใบอนุญาตใหนําเคลื่อนที่เพื่อการคา ใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนํา

ผาน แลวแตกรณี เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจ สอบและอนุญาตเปนหนังสือแลว จึงใหนํา

เคลื่อนที่ตอไปได 

หมวด ๕ 

สวนสัตวสาธารณะ  

                  มาตรา ๒๙ ผูใดประสงคจะจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตอง ไดรับ

ใบอนุญาตจากอธิบดีใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหสิ้นอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาต แจงการเลิกการ 

ดําเนินกิจสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๓๒ การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงในการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ 

ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

                   มาตรา ๓๐ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว กอนเปดดําเนินการ ผูรับใบอนุญาตตอง แจง

รายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว ที่มีไว

ในครอบครอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบและจดแจงไว

ในทะเบียน 

                   ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่

อยูในความครอบครองของตน อยูหรือแสดงไวภายในบริเวณสวนสัตวสาธารณะที่จัดต้ังขึ้น และ



ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชาทุกคร้ังที่สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ

สัตวปาดังกลาวที่อยูในครอบครองเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง 

                   การแจงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                   มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวา บริเวณที่ต้ังของสวนสัตวสาธารณะหรือสถานที่เลี้ยง

สัตวมีสภาพขัดตอหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตาม มาตรา 

๒๙ หรือเกิดมีสภาพอันอาจเปนอันตรายแกประชาชนที่เขาไปในสวนสัตวสาธารณะ หรืออาจ

กอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวปาที่อยูในสวนสัตวสาธารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจ

ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขสภาพเชนวาน้ันใหหมดไปได 

                   ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาปรับปรุงแกไขโดยเรียกคาใชจาย จากผูรับใบอนุญาต 

                   มาตรา ๓๒ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ 

ประสงคจะเลิกดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ ลวงหนาและ

ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจําหนายสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่

มีอยูในครอบครองใหแกผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังและดําเนินกิจการ สวนสัตวสาธารณะตามมาตรา 

๒๙ รายอ่ืน หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ หรือซากของสัตวปา

ดังกลาวใหแกผูไดรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ (๑) ใหเสร็จสิ้นภายในหน่ึงรอยแปดสิบ

วันนับแตวันที่ไดแจงการบอกเลิกไปยังอธิบดี 

                   เมื่อสิ้นกําหนดเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวันตามวรรคหน่ึง ยังมีสัตวปาสงวน สัตวปา 

คุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวเหลืออยูเทาใด ใหสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซาก

ของสัตวปาดังกลาวตกเปนของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาตตองสงมอบสัตวปาสงวน สัตวปา 

คุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีเพื่อนําไป

ดําเนินการตอไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด ๖ 

บริเวณและสถานท่ีหามลาสัตวปา  



                  มาตรา ๓๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวปาโดยความปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็ใหกระทําไดโดย ตราเปนพระราช-

กฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 

บริเวณที่กําหนดน้ีเรียกวา "เขตรักษาพันธุสัตวปา" 

                   ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาน้ัน ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 

                   มาตรา ๓๔ การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใชเปนการเพิกถอน เขตรักษาพันธุสัตว

ปาทั้งหมด ใหมีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 

                   มาตรา ๓๕ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดง

เขตรักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตรักษาพันธุ สัตวปา 

                   มาตรา ๓๖ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน

หรือสัตวปาคุมครองหรือมิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อ

การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ 

                   มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการ

ตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจาก พนักงาน

เจาหนาที่ 

                   ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                   มาตรา ๓๘ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก

หรือกอสรางสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผาหรือทําลายตนไม หรือพฤกษชาติ อ่ืน หรือขุด

หาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรือทําใหนํ้าใน

ลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษหรือเปนอันตรายตอสัตวปา 



                   ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครองดูแล รักษาหรือ

บํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัยหรืออํานวยความปลอดภัยหรือใหความรูแก ประชาชน 

ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือ เจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรม

ประมง แลวแตกรณี กระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งน้ี ตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                   มาตรา ๓๙ การจัดการกับไม หรือพฤกษชาติอ่ืนที่พนักงานเจาหนาที่ไดตัดโคน หรือ

แผวถาง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็น ชอบของ

คณะกรรมการ 

                   มาตรา ๔๐ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําเขตรักษาพันธุสัตวปา มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน 

มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืองดเวนการกระทําใดๆ อันเปน การฝาฝน

มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง ในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

                   มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือ

มิใช หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา ในบริเวณวัด หรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไวเพื่อ

ประชาชนใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

                   มาตรา ๔๒ บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือประชาชน 

ใชประโยชนรวมกันแหงใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขต

หามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                   เมื่อไดประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดแลวหามมิ

ใหผูใดกระทําการดังตอไปน้ี 

                                     (๑) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทน้ัน 

                                    (๒) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลาน้ัน 

                                    (๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไมหรือ

พฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรือทําใหนํ้าใน ลํานํ้า 

ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษหรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปน



หนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลา แหงหน่ึงแหงใด

โดยเฉพาะ 

                  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอ่ืนใดมีความจําเปนตองปฏิบัติการตาม

กฎหมายหรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา 

พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานน้ันตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาท่ี  

                  มาตรา ๔๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ีไดไมเกินเกาสิบวัน หรือถารัฐมนตรีเห็นสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน้ันเสียก็ได 

                   ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีสัตวปาสงวน 

สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวในครอบครองใหผูถูกเพิกถอน ใบอนุญาตจําหนาย

สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครอง ภายในสามสิบวัน

นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถาพนกําหนดน้ัน แลวยังมิไดจําหนายหรือจําหนายไป

บางสวน ใหสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ยังมิไดจําหนายหรือเหลือจําหนายน้ันตกเปนของแผนดิน 

และใหกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณีนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                   มาตรา ๔๔ ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติน้ี นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือ นอกประเทศ ให

ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่และจะตองเสียคาเบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูไปปฏิบัติงาน

เทาอัตราของทางราชการ และตองจายคาพาหนะเดินทาง ใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและ

ใชจายจริง 



                   การยื่นคําขอและการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๔๕ ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงาน

เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 

                   มาตรา ๔๖ ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระคาบริการหรือคาตอบแทนเน่ืองใน

การที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลา

สัตวปา อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทน

ดังกลาวได ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                   เงินที่เก็บไดตามวรรคหน่ึง และเงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต

หามลาสัตวปา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใดๆ และใหใชจายในการบํารุงรักษาเขตรักษา

พันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ  

                  มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๓ 

วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๔๙ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุหรือซาก

ของสัตวปาคุมครองที่ไดจากการเพาะพันธุ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๕๐ ผูใดทําการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุซากของสัตวปา 

คุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวดังกลาวโดยมิได รับอนุญาต

ตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



                   มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาพันบาท 

                   มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน หา

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไม

เกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ ถาปรากฏวาผูน้ันไดยึดถือ 

ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจสั่ง

ใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทนและบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากเขตรักษา

พันธุสัตวปาน้ันได 

                   การจัดการกับไม หรือพฤกษชาติอ่ืนที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง ได

ตัด โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายใหบุคคลอ่ืนใดที่มิใชสวนราชการมิได 

                   มาตรา ๕๕ ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว

โดยประการใดซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาอันไดมาโดยการกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติ

น้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําใหหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดจัด

ใหมีตามพระราชบัญญัติน้ี เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไรประโยชน ตองระวางโทษ จําคุกไม

เกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                   มาตรา ๕๗ บรรดาอาวุธเคร่ืองมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เคร่ืองจักรกลใดๆ ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเน่ืองในการกระทํา

ความผิด ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใหริบเสีย

ทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม 



                   มาตรา ๕๘ บรรดาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวน ซากของสัตว

ปาคุมครอง ผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาดังกลาว หรือรังของสัตวปาที่บุคคลไดมา หรือมีไว

เน่ืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 

                   บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมปาไมหรือกรมประมงแลวแต

กรณี นําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                   มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติ-

บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติ ไวสําหรับ 

ความผิดน้ันๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําน้ันตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย 

                   มาตรา ๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีอํานาจ เปรียบเทียบปรับ

ได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิก

กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล  

                  มาตรา ๖๑ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึง ใชบังคับการดําเนินการแกสัตว

ปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือซากของสัตวปาคุมครองดังกลาวที่อยูในความ

ครอบครองของบุคคลใดกอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ใหเปนไปดังน้ี  

                                    (๑) ใหผูมีสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยูในความครอบครอง

กอนวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ แจงชนิดและจํานวนสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของ

ตนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับเมื่อพนักงานเจาหนาที่

ไดตรวจสอบแลว หากผูเปนเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองน้ันไมประสงคจะเลี้ยงดูสัตว

ปาคุมครองน้ันตอไป ใหจําหนายสัตวปาคุมครองน้ันใหแกผูรับใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนิน กิจการ

สวน สัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ หรือจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ 

ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ ใหเสร็จสิ้นภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแต วันที่ได

แจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปา คุมครองเหลืออยูเทาใด 

ใหสัตวปาคุมครองน้ันตกเปนของแผนดิน และใหเจาของหรือผูครอบครอง สงมอบสัตวปาคุมครอง

น้ันใหแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดี



กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีที่สัตวปา คุมครอง ดังกลาวเปนสัตวปา

คุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองซึ่งประสงคจะเพาะพันธุสัตวน้ัน

ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแจงตอ

พนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหครอบครองสัตวปาคุมครองน้ันตอไปได 

                   หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองน้ัน ประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองน้ัน

ตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองของผูน้ันวาอยูในสภาพอัน

สมควรและปลอดภัยแกสัตวน้ันเพียงใด หากเห็นวาสัตวปาคุมครองน้ันไดรับการเลี้ยงดู ดวยความ

เอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ใหอธิบดีอนุญาตใหผูน้ันครอบครองสัตวปา คุมครอง

น้ันตอไปได โดยออกใบอนุญาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไว แกเจาของหรือผู

ครอบครอง ใบอนุญาตดังกลาวใหมีอายุเพียงเทาอายุของสัตวปาคุมครองน้ัน ผูรับใบอนุญาต

ดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่ รัฐมนตรีกําหนด โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ และเมื่อสัตวปาคุมครองน้ันเพิ่มจํานวนขึ้นโดยการ สืบพันธุ หรือตาย 

ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ  

                                    (๒) สาํหรับซากของสัตวปาคุมครอง ใหผูครอบครองหรือเจาของแจงชนิด

และจํานวนของซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่

ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่กฎ กระทรวงใชบังคับเพื่อจดแจง ไวในทะเบียน และใหผู

น้ันครอบครองซากของสัตวปาคุมครองน้ันตอไปได ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครองที่มีไว

เพื่อคา เมื่อพนักงาน เจาหนาที่ไดจดแจงชนิดและจํานวนของซากสัตวปาน้ันไวแลว ใหผู

ครอบครอง-ซากของสัตวปาเพื่อคาน้ันดําเนินการจําหนายซากของสัตวปาน้ันใหเสร็จสิ้นภายใน

สามป  

                                     แบบและวิธีการแจงตาม (๑) และ (๒) และการออกใบอนุญาตให

ครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากสัตวปาคุมครอง ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๖๒ ใหถือวาสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ และสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๒ ที่

กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เปน

สัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ี 



                   มาตรา ๖๓ ใหบรรดาบริเวณที่ดินที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาอยู

แลวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปากอนวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช บังคับเปน

เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปาตามพระราชบัญญัติน้ีแลวแตกรณี 

                   มาตรา ๖๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ และยังใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใชบังคับ 

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกวาจะมี

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

                   มาตรา ๖๕ ใหการอนุญาตใหลาสัตวปาสงวน ใบอนุญาตลาสัตวปาคุมครองทุกประเภท 

ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง และใบอนุญาตใหมีไวในครอบครอง

ซึ่งสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครอง ที่ไดออกใหแกบุคคลใดไวแลวกอนหรือในวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนอันสิ้นอายุนับแตวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

                   มาตรา ๖๖ ผูใดมีสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบ

ดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ถาไดนําสัตวปาสงวนหรือสัตว ปา

คุมครองดังกลาว มามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับ ผูน้ันไมตองรับโทษ และใหสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองดังกลาวตกเปนของ แผนดิน 

และเมื่อไดจดแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาที่รับมอบไวแลว อธิบดีอาจมอบสัตวปาดังกลาวให

อยูในความดูแลของผูน้ันตอไปไดตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยของสัตวน้ันเปนสําคัญ 

                   ผูใดมีซากสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยไมชอบดวย

กฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันแจงชนิดและจํานวนซากของสัตว

ปาดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เมื่อ

พนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงรายการไวแลว ก็ใหผูน้ันครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือสัตวปา

คุมครองตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตโดยการตกทอดทางมรดก 

                   มาตรา ๖๗ ใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ

สัตวปาคุมครองอยูในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ น้ี

ใชบังคับ แจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปา

สงวน หรือซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของตนตอพนักงาน เจาหนาที่ภายใน



เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไวแลว ให

ปฏิบัติตอไปดังน้ี 

                  (๑) สําหรับสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองจําหนายสัตวปาสงวนใหแกผู

จัดต้ัง และดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวแลวตาม มาตรา ๖๙ ใหเสร็จสิ้น

ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อสิ้นระยะเวลา ดังกลาว

แลว ยังมีสัตวปาสงวนเหลืออยูในความครอบครองอีกเทาใด ใหสัตวปา สงวนน้ันตกเปนของ

แผนดิน และใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาสงวนน้ันใหแกกรมปาไมหรือ กรมประมง 

แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

                  (๒) สําหรับสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครอง ใหนํามาตรา ๖๑ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

                  (๓) สําหรับซากของสัตวปาสงวน ใหเจาของหรือผูครอบครองครอบครองซากของสัตว

ปาสงวนน้ันตอไปได แตจะจําหนาย จาย โอน ใหแกผูอ่ืนมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จาก

อธิบดี หรือโดยการตกทอดทางมรดก 

                  (๔) สําหรับสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคาซึ่งสัตว

ปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อผูรับใบอนุญาต 

ดังกลาวไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๖๘ 

ใหผูน้ันคาสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ซึ่งไดมาจากการเพาะพันธุตอไปได 

สําหรับสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุที่มีไวในความครอบครองเพื่อคาใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสัตวปาคุมครองดังกลาว ให

เสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อสิ้นระยะเวลา 

                  ดังกลาวแลว มีสัตวปาคุมครองอันมิใชเปนสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ 

ที่ไดมาจากการเพาะพันธุเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน และใหสงมอบแกกรมปาไม หรือ 

กรมประมง แลวแตกรณีเพื่อนําไปดําเนินการ ทั้งน้ีตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 



                  (๕) สําหรับซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหคา

ซึ่งซากของสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อ

พนักงานเจาหนาที่ไดสํารวจและจดแจงชนิดและจํานวนซากของสัตวปาคุมครองที่ผูรับใบอนุญาต

ดังกลาวมีอยูในความครอบครองไวแลวใหอธิบดีออกใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปา คุมครอง

ชั่วคราวใหแกผูน้ัน ผูรับใบอนุญาตคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราวดังกลาว จะตองจําหนาย

ซากของสัตวปาที่มีอยูในความครอบครองใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแต วันที่ไดรับใบอนุญาตให

คาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองชั่วคราว และตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับชนิดและจํานวนซากของสัตว

ปาคุมครองที่ขายไปในแตละเดือนเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และเมื่อ

สิ้นระยะเวลาดังกลาวมีซากของสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหตกเปนของแผนดิน และใหสง

มอบแกกรมปาไมหรือกรมประมง แลวแตกรณี เพื่อนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีเวนแตเปนซากของสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตาม

มาตรา ๑๗ ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ และผูน้ันไดยื่นคําขอรับ 

                  ใบอนุญาตเปนผูคาซึ่งซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา ๖๘ 

ไวแลว 

                  แบบและวิธีการแจงตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา ๖๘ ผูใดดําเนินกิจการเพาะพันธุ ดําเนินกิจการคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ

เพาะพันธุ ซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตว

ปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีภาย ในสามสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และเมื่อ

ไดยื่นคําขอแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต 

                   ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๓

วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                   มาตรา ๖๙ ผูใดจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะอยูกอนหรือในวันที่ 

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีภายในสามสิบวันนับแต

วันที่พราะราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เมื่อไดรับคําขออนุญาตแลว และพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบ

แลวเห็นวาบริเวณและสถานที่ประกอบกิจการเปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ 

วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๑ และไดจดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปา



สงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวไวแลว ใหอธิบดีออกใบอนุญาตจัดต้ังและ

ดําเนินกิจการสวนสัตว สาธารณะใหแกผูน้ัน 

                   มาตรา ๗๐ คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดี ใหถือวาคําขอน้ันสิ้นสุดลงเวนแตเปนคําขออนุญาต

ดําเนินกิจการอันอาจอนุญาตไดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตน้ันตอไป 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม  

๑. ใบอนุญาตใหเพาะพันธุ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของสัตว

ปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๓. ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๔. ใบอนุญาตใหคาซากของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซาก

ของสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

๕. ใบอนุญาตใหนําเขาหรือใหสงออกซึ่งสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ หรือซากของ

สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๖. ใบอนุญาตใหนําเขา ใหสงออก ซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๗. ใบอนุญาตใหนําผานซึ่งสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครองซากของสัตวปาสงวน หรือซากของสัตว

ปาคุมครอง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๘. ใบอนุญาตใหนําสัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาคุมครองเคลื่อนที่เพื่อการคา ฉบับละ ๑๐๐ 

บาท 



๙. ใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผาน ซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๑๐. ใบอนุญาตใหจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๑๒. การตออายุใบอนุญาต คร้ังละ ๕๐๐ บาท 

บัญชีสัตวปาสงวน 

๑. นกเจาฟาหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae 

๒. แรด Rhinoceros sondaicus 

๓. กระซู Didermocerus sumatraensis 

๔. กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli  

๕. ควายปา Bubalus bubalis 

๖. ละองหรือละมั่ง Cervus eldi 

๗. สมันหรือเน้ือสมัน Cervus schomburgki 

๘. เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือโครํา Capricornis sumatraensis 

๙. กวางผา Naemorhedus griseus 

๑๐. นกแตวแลวทองดํา Pitta gurneyi 

๑๑. นกกระเรียน Grus antigone 

๑๒. แมวลายหินออน Pardofelis marmorata 

๑๓. สมเสร็จ Tapirus indicus 



๑๔. เกงหมอ Muntiacus feai 

๑๕. พะยูนหรือหมูนํ้า Dugong dugon 

หมายเหตุ; - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวยการสงวน

และคุมครองสัตวปาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มาตรการตางๆ ที่มีอยูใน

กฎหมายดังกลาวไมสามารถทําใหการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ไดผลสมดังวัตถุประสงคของกฎหมาย ประกอบกับจําเปนจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปาและ

ใหการสงวนและคุมครองสัตวปาควบคูกันไป และเน่ืองจากปจจุบันไดมีความตกลงระหวาง

ประเทศในการที่จะรวมมือกันเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญ

ของโลก ดังน้ัน เพื่อปรับปรุงใหมาตรการในการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสม

และสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและ

คุมครองสัตวปาเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕) 
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