
( ก ) 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิสงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์ ค าว่า “สัตว์ป่าควบคุม” (แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๔) 
(๒) ก าหนดให้มีการห้ามด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้า

สัตว์ป่าควบคุม รวมทั้งก าหนดให้แจ้งการมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม  
โดยไม่มีเจตนาครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐) 

(๓) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่า
ควบคุม หรือผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว รวมทั้งก าหนดการน าเข้า ส่งออก หรือน า
ผ่านต้องมีใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔) 

(๔) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีสามารถครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมได้ 
เพื่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัด
เยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันแก้ไขภยันตรายหรือโรคระบาดแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือ 
เพ่ือส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือเพ่ือส่งเสริมกิจการสวนสัตว์  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 

(๕) ก าหนดโทษส าหรบัการครอบครองและเพาะพันธุส์ัตว์ป่าควบคุมโดยมิได้รับ
อนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

( ข ) 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 
โดยไม่มีเจตนาครอบครอง อันอาจเกิดจากการบาดเจ็บ พลัดหลง หรือกรณีอื่นใดที่ประชาชน
ทั่วไปพบเหตุและมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าว แต่ต้องรับโทษส าหรับ
ความผิดกรณีการครอบครองสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประกอบกับสัตว์ป่าบางชนิดที่ต้องควบคุม 
อันเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่มีการน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านให้เป็นไปตามภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ( CITES) )  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรก าหนดการประกาศ
ก าหนด เพ่ือควบคุมมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของ 
ประเทศไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

สงวนและคุ้มครองสตัวป์่า (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 

   
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 
 ............................................................................................................................ 
........................................ 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์ป่าควบคุมเพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
 ............................................................................................................................ 
.......................................... 

 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” 

 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 



 ๒ 

 มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สัตว์ป่าควบคุม” ระหว่างบทนิยามค าว่า 
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” และค าว่า “ล่า” ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ““สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้เป็นสัตว์ป่าควบคุม” 
 
  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ ใดด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือ 
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่ 
 (๑) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตาม 
มาตรา ๑๗ โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี 
 (๒) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของ 
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองเพ่ือประโยชน์  
แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน 
 (๓) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ที่ได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
  มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าควบคุม 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ 
  (๑) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
  (๒) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตาม 
มาตรา ๑๘ (๑) ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
  (๓) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของ 
สัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าควบคุม เพ่ือกิจการสวนสัตว์
สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์ให้จัดตั้งขึ้น 
  (๔ ) การมี ไว้ซึ่ งสั ตว์ป่ าส งวน  สัต ว์ป่ าคุ้ มครอง  หรือสั ตว์ป่ าควบคุ ม  
โดยไม่มีเจตนาครอบครอง 



 ๓ 

  การขออนุญ าตตาม (๑ ) (๒ ) และ (๓ ) และการมี ไว้ซึ่ งสัตว์ป่ าสงวน  
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุม ตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม 
ชนิ ดที่ รั ฐมนตรีป ระกาศก าหนด  ซากของสัตว์ป่ าสงวน  ซากของ สัตว์ป่ าคุ้ มครอง  
ซากสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑) กรณีเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว  
โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 (๒) กรณี เป็นการค้าสัตว์ป่ าควบคุมชนิดที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซาก 
ของสัตว์ป่ าดั งกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่ าดั งกล่าว ที่ ได้ขึ้นทะเบียน 
สถานประกอบกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ ใดน าเข้าหรือส่งออก 
ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม 
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการน าเข้า
หรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ ท าจากซากของ 
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และ 
โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔  การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก หรือ



 ๔ 

น าผ่าน ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
  มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มิให้น ามาใช้บังคับแก่การกระท าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐ และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า  
การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันแก้ไขภยันตรายหรือโรคระบาดแก่ประชาชนหรือสัตว์ 
หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต รวมทั้งการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ ได้มาจากการ

เพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม  
มาตรา ๑๙ หรือมีสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยไม่ได้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐  ผู้ใดท าการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้
รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือท าการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
สถานประกอบกิจการค้าสัตว์ป่ าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๐  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๘ บรรดาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของ

สัตว์ป่าดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือรังของสัตว์ป่าที่บุคคลได้มา 
หรือมีไว้เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 



 ๕ 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมงแล้วแต่กรณี น าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
 

มาตรา ๙  เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใช้บังคับ 
การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิดที่ก าหนด
เพ่ิมเติมขึ้น ให้ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา ๑๘ ดังกล่าว อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มายื่นค าขออนุญาต
ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดระยะเวลาตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว ให้สามารถด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อไปได้จนกว่า 
จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจากอธิบดี  การพิจารณาค าขออนุญาตให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๘ 
โดยอนุโลม 

เมื่ อ ได้ มีป ระกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๙  วรรคหนึ่ ง  ใช้บั งคั บ  
การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๙ ชนิดที่ก าหนด
เพ่ิมเติมขึ้น หรือซากของสัตว์ป่าควบคุมที่มีอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดอยู่ในวัน 
ก่อนวันที่ประกาศดงักล่าวใช้บงัคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมาแจ้งการครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
ควบคุม หรือซากสัตวป์่าควบคุมตอ่อธบิดภีายในหนึง่รอ้ยแปดสิบวันนับแตว่ันที่ประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับ เมื่อได้แจ้งการครอบครองตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้ง
การครอบครองตามมาตรา ๑๙ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม 

เมื่ อ ได้ มีป ระกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐  วรรคหนึ่ ง  ใช้บั งคั บ  
การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิดที่ก าหนด
เพ่ิมเติมขึ้น ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณ ฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าควบคุม  
ให้ผู้ด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิด 
ที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าควบคุม 
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มายื่นค าขออนุญาตด าเนินกิจการค้า 
สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดระยะเวลาแล้วให้สามารถ 
ด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ 
สัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจากอธิบดี  



 ๖ 

การพิจารณาค าขออนุญาตให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ โดยอนุโลม 

แบบค าขออนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครอง  
การยื่นค าขออนุญ าต ตามมาตรานี้  ให้ เป็น ไปตามที่ อธิบดีก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา” 
 

มาตรา ๑๐  บรรดาค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอใบรับรอง หรือ
การแจ้งที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือ
ว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ ออกตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๑๓  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการออก 
กฎกระทรวงหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 

 
 

......................................... 
 ......................................... 
 
 
 
 



 ๗ 

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 
   

 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์  
สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
  เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการมีไว้ซึ่ งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 
โดยไม่มีเจตนาครอบครอง อันอาจเกิดจากการบาดเจ็บ พลัดหลง หรือกรณีอื่นใดที่ประชาชน
ทั่วไปพบเหตุและมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าว แต่ต้องรับโทษส าหรับ
ความผิดกรณีการครอบครองสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประกอบกับสัตว์ป่าบางชนิดที่ต้องควบคุม 
อันเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่มีการน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านให้เป็นไปตามภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ( CITES) )  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรก าหนดการประกาศ
ก าหนด เพ่ือควบคุมมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของ 
ประเทศไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

๒.๑ ก าหนดให้เพ่ิมบทนิยามศัพท์ ค าว่า “สัตว์ป่าควบคุม” (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔) 

๒.๒ ก าหนดให้มีการห้ามด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้า
สัตว์ป่าควบคุม รวมทั้งก าหนดให้แจ้งการมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม  
โดยไม่มีเจตนาครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐) 

๒.๓ ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่า
ควบคุม หรือผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว รวมทั้งก าหนดการน าเข้า ส่งออก หรือน า
ผ่านต้องมีใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ใกลสู้ญพันธุ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔) 



 ๘ 

 
๒.๔ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่

ได้รับอนุญาตจากอธบิดสีามารถครอบครองสัตว์ปา่สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมได้ 
เพื่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัด
เยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันแก้ไขภยันตรายหรือโรคระบาดแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือ 
เพ่ือส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือเพ่ือส่งเสริมกิจการสวนสัตว์  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 

๒.๕ ก าหนดโทษส าหรับการครอบครองและเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมโดยมิได้
รับอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐) 

 
*************** 



ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กับร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 
 .......................................................................................
....................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบ
กับมาตรา ๒๘มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา 
๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
 

 



๒ 
 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งควบคุมการเลี้ยง 
สัตว์ป่ าควบคุม เพื่ อมิ ให้ เกิดอันตรายต่อประชาชนและ 
มีผลกระทบต่อระบบนิ เวศ ซึ่ งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
 ...................................................................................... 
........................ 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ….” 

 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

  มาตรา ๓  ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “สัตว์ป่าควบคุม” 
ระหว่างบทนิยามค าว่า “สัตว์ป่าคุ้มครอง” และค าว่า “ล่า” 
ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

  ““สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าควบคุม” 

ปรับปรุงจากสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ห้ามการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับ CITES และรองรับกรณี
สั ต ว์ ป่ า บ า งช นิ ด ที่ ค ว ร มี ก า ร ค วบ คุ ม  แ ต่ ยั ง 
ไม่จ าเป็นต้องควบคุมเข้มงวดเหมือนสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครอง 
 



๓ 
 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน 
หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่ 
 (๑ ) เป็ นการเพาะพันธุ์สั ตว์ป่ าคุ้ มครองชนิ ด 
ที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์
จากอธิบดี 
 (๒ ) เป็ น ก าร เพ าะ พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ส งวน ห รื อ 
สัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ใน
ความครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะ
ของตน 
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์
ตามวรรคหนึ่ง และการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการ
เพาะพันธุ์ของผู้ รับใบอนุญาตตาม (๑) ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

 “มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่ 
 (๑) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์
จากอธิบด ี
 (๒) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการสวน
สัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ ในความ
ครอบครองเพ่ือประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน 
 (๓) เป็นการด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ท่ีได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบ
กิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตาม (๑) และ (๒)  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 
 
 

เพิ่มเติมการขออนุญาตและการอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์
ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ควบ คุ ม ชนิ ดที่ รั ฐมน ตรีป ระกาศก าหน ด  ต าม
ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก าร  แ ล ะ เ ง่ือ น ไขที่ ก าห น ด ใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ CITES 



๔ 
 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองซึ่ ง 
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่
ก าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและเง่ือนไข 
ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑) การครอบครองของสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) ที่มีไว้เพื่อการ
เพาะพันธ์ุ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
 (๒) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนิน
กิจการสวนสัตว์ให้จัดตั้งขึ้น 

 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าสงวน 
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าควบคุม 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก ่
 (๑) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนด
ตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว 
 (๒ ) การครอบครองสัตว์ป่ าคุ้ ม ครองของผู้ รับ
ใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) ที่มี ไว้เพื่ อการ
เพาะพันธ์ุ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
 (๓) การครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าสงวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือซากของสัตว์ป่าควบคุม เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะของ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์ให้จัดตั้งขึ้น 
 (๔) การมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
สัตว์ป่าควบคุม โดยไม่มีเจตนาครอบครอง 
 การขออนุญาตตาม (๑) (๒) และ (๓) และการมีไว้ซึ่ง
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุม ตาม (๔) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว สามารถแจ้ง
การครอบครองได้บางกรณี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าวโดยไม่มีเจตนาครอบครอง 
รวมทั้งสามารถติดตามตรวจสอบ ควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ CITES 
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 ม าต รา  ๒ ๐   ห้ าม มิ ให้ ผู้ ใด ค้ าสั ต ว์ ป่ า ส งวน  
สั ต ว์ ป่ าคุ้ ม ค รอ ง  ซ าก ข อ งสั ต ว์ ป่ า ส งวน  ซ าก ข อ ง 
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ทั้งนี้ โดย
ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ซ า ก ข อ งสั ต ว์ ป่ า ส ง ว น  ซ า ก ข อ ง สั ต ว์ ป่ าคุ้ ม ค รอ ง  
ซากสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนด  หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก ่
 (๑) กรณีเป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 
 (๒) กรณี เป็นการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ที่ได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ค้ าสั ต ว์ ป่ าค วบ คุ ม ชนิ ด ที่ รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ ก าศ ก า ห น ด  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง  
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 

เพิ่มการห้ามค้าสัตว์ป่าควบคุม เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์
ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซากของสัตว์
ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว ที่ได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการค้าสัตว์
ป่าควบคุมชนิดที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนด ตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก าร  แ ล ะ เ ง่ือ น ไขที่ ก าห น ด ใน
กฎกระทรวง 

  มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใด
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือ
น าผ่ าน ซึ่ งสั ต ว์ ป่ าส งวน  สั ต ว์ป่ าคุ้ ม ค รอ ง  ซ ากของ 
สัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี 

ห้ามมิให้ผู้ ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน  
สั ต ว์ ป่ าคุ้ ม ค รอ ง  ซ าก ข อ งสั ต ว์ ป่ า ส งวน  ซ าก ข อ ง 
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ 
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) 
หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามความตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

“มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใด
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือน า
ผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของ
สัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑท์ี่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์
ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการ
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ก าหนดเรื่องการห้ามน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า
ควบคุม ซากของสัตว์ป่าควบคุม และผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากซากของสัตว์ป่าควบคุม รวมทั้งกรณีเป็นสัตว์ป่า
ควบคุมชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๑๘ (๑) ต้อง
ได้ รับ การอนุญ าตจากอธิบดี  ทั้ งนี้  เป็ น ไปตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ง่ือ น ไข ที่ ก า ห น ด ใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔  การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่ง 
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ 
สัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้า
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ 
สัตว์ป่า ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

มาตรา ๒๔  การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า 
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจาก
อธิบดี 

ก าหนดเรื่องการน า ส่งออก หรือน าผ่านให้สอดคล้อง
กับ CITES 
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การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออก
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออก
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 

  มาตรา ๖   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑และมาตรา ๒๓ มิให้น ามาใช้บังคับแก่
การกระท าเพื่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาหรือ 
การวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือ
เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งกระท าโดยทางราชการ 
และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท า
เพื่อกิจการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา 
๑๘ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙  
การเรี ยกเก็ บและการช าระค่ าใช้ จ่ าย ค่ าบริการ หรือ
ค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
 
 
 

 “มาตรา ๒๖  บทบัญญัติมาตรา ๑๖มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  และ 
มาตรา ๒๕ มิให้น ามาใช้บังคับแก่การกระท าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐ และโดยได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ส ารวจ การศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า 
การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันแก้ไขภยันตรายหรือโรค
ระบาดแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์
สัตว์ป่า หรือเพื่อส่งเสริมกิจการสวนสัตว์ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาต รวมทั้ง
การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

ก าหนดบทยกเว้นข้อห้ามเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า 
มิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัด
เยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันแก้ไขภยันตรายหรือโรค
ระบาด หรือเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
กิจการสวนสัตว์ 
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 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ และมาตรา 
๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

มาตรา ๔๙  ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

“มาตรา ๔๙  ผู้ ใดมี ไว้ในครอบครองซึ่ งสัตว์ป่ า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 
หรือมีสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยไม่ได้
แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ก าหนดโทษส าหรับการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด
ที่ รั ฐมน ตรีป ระกาศก าห น ด โดย ไม่ ได้ แ จ้ งก าร
ครอบครองตามมาตรา ๑๙ 

มาตรา ๕๐  ผู้ใดท าการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ดังกล่าว 
โดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่ เกินสองปี  หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐  ผู้ใดท าการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์  ซากของสัตว์ป่ าคุ้มครองที่ ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้
รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือท าการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซากของสัตว์ป่าดั งกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดโทษส าหรับการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้
ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุม
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๐ 



๙ 
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 มาตรา ๘   ให้ ยก เลิ กความ ในมาตรา ๕๘  แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

มาตรา ๕๘ บรรดาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ 
ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือรังของสัตว์ป่าที่บุคคล
ได้ ม าห รื อ มี ไว้ เนื่ อ งจ าก ก ารก ระ ท าค ว าม ผิ ด ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และ
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช หรือกรมประมง
แล้วแต่กรณี น าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

“มาตรา ๕๘ บรรดาสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง 
สัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือรังของสัตว์ป่าที่บุคคลได้มา หรือมีไว้
เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่ง
ริบเสียทั้งสิ้น 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง
แล้วแต่กรณี น าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

ก าหนดให้สัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเสีย
ทั้งสิ้น และให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 มาตรา ๙  เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 
๑๘ วรรคหนึ่ง ใช้บังคับ การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิดที่ก าหนดเพิ่มเติม
ขึ้น ให้ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ดังกล่าว อยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มายื่นค าขออนุญาตด าเนิน
กิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ  

เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สามารถด าเนินกิจการ
เพาะพันธ์ุสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อไปไดจ้นกว่าจะได้รบัแจ้งผล
การพิจารณาค าขออนุญาตจากอธิบดี การพิจารณาค าขอ

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการขออนุญาตเพาะพันธ์
สั ต ว์ป่ าค วบ คุ ม  และการแจ้ งก ารค รอบ ครอง 
สัตว์ป่าควบคุมที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
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อนุญาตให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๘ โดย
อนุโลม 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๙ วรรค
หนึ่ง ใช้บังคับ การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๙ ชนิดที่ก าหนดเพิ่มเติมขึ้น หรือ
ซากของสัตว์ป่าควบคุมที่มีอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด
อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ ให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองมาแจ้งการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือซาก
สัตว์ป่าควบคุมต่ออธิบดีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เมื่อได้แจ้งการครอบครองตาม
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งการ
ครอบครองตามมาตรา ๑๙ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน 
มาตรา ๑๙ โดยอนุโลม 

เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศของรั ฐมนตรีตามมาตรา ๒ ๐  
วรรคหนึ่ง ใช้บังคับ การด าเนินการแก่สัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิดที่ก าหนดเพิ่มเติม
ขึ้น ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ
สัตว์ป่าควบคุม ให้ผู้ด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๘ ชนิดที่ก าหนดเพิ่มเติม
ขึ้น ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ
สัตว์ป่าควบคุม อยูใ่นวันก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
มายื่นค าขออนุญาตด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุม ซากของ
สัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าควบคุม
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ดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดระยะเวลาแล้วให้สามารถ 
ด าเนินกิจการค้าสัตว์ป่าควบคุม ซากของสัตว์ป่าควบคุม หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อไปได้
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจากอธิบดี  
การพิจารณาค าขออนุญาตให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน 
มาตรา ๒๐ โดยอนุโลม 

แบบค าขออนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การแจ้งการครอบครอง การยื่นค าขออนุญาต ตามมาตรานี้ ให้
เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 มาตรา ๑๐  บรรดาค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต 
ค าขอใบรับรอง หรือการแจ้งที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอ
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับค าขออนุญาต ค าขอรับ
ใบอนุญาต ค าขอใบรับรอง หรือการแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๑๑  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศให้สามารถบังคับใช้ตอ่ไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญตัินี ้
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หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  ม า ต ร า  ๑ ๒   ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ท รัพ ย าก รธรรม ชาติ แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม รั กษ าก ารต าม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

  มาตรา ๑๓  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการออก กฎกระทรวงหรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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