
 
 
 
 
 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

 ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
 ๑. หลักการ 

      ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

๒. เหตุผล 
     โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมา 
เป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายไม่เหมาะสมและ 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื้ออ านวยต่ อการสงวน อนุรักษ์ 
คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสัตว์ป่าและพืชป่าซึ่งมผีลท าใหต้้องปฏิบัตติามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดงักล่าว
เพื่อจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง การค้า การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์
ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... มีเน้ือหารวมจ านวน ๑๑๗ มาตรา  
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี  

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
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 ๓.๑ ก าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ร่างมาตรา ๓) 
 ๓.๒ ก าหนดบทนิยามศัพท์ค าว่า “สัตว์ป่า” “ซากสัตว์ป่า” “ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์
ป่า” “ล่า” “เพาะพันธุ์” “ค้า” “น าเข้า” “ส่งออก” “น าผ่าน” “ด่านตรวจสัตว์ป่า” “สวนสัตว์” 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” “คณะกรรมการ” “อธิบดี” และ “รัฐมนตรี” (ร่างมาตรา ๔) 
 ๓.๓ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียม ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่น หรือออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕) 
 ๓.๔ หมวด ๑ สัตว์ป่า 
  ๓.๔.๑ ส่วนที่ ๑ ประเภทสัตว์ป่า 
   ๓.๔.๑.๑ ก าหนดให้สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระซู่ กวาง
ผา กูปรีหรือโคไพร เก้งหม้อ ควายป่า พะยูนหรือหมูน้ า แมวลายหินอ่อน แรด ละองหรือละมั่ง 
เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือโคร า วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ สมเสร็จ สมันหรือเนื้อสมัน สัตว์ป่า
จ าพวกนก ได้แก่  นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องด า สัตว์ป่าจ าพวก
สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่ามะเฟือง และสัตว์ป่าจ าพวกปลา ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ เป็นสัตว์ป่าสงวน 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่สามารถก าหนดสัตว์ปา่สงวนเพ่ิมเติมหรือเสนอให้สัตว์ป่าสงวนพ้นจากการ
เป็นสัตว์ป่าสงวนได้อีกด้วย(ร่างมาตรา ๖) 
   ๓.๔.๑.๒ การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ หรือมี
แนวโน้มลดจ านวนลงจนอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กระท าโดยตราเป็น
กฎกระทรวงและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าด้วย  
(ร่างมาตรา ๗)  
   ๓.๔.๑.๓ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีอ านาจประกาศก าหนดให้สัตว์ป่า
คุ้มครองชนิดที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ เพาะพันธุ์ได้ 
(ร่างมาตรา ๘) 
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   ๓.๔.๑.๔ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีอ านาจประกาศก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมที่เหมาะสมเป็นสัตว์ป่าควบคุม (ร่างมาตรา ๙) 
   ๓.๔.๑.๕ ก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งตรงกบัชนดิของสัตว์ปา่สงวนที่ก าหนดเพิ่มเตมิ แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของ
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทั้งนี้ หากผู้ครอบครองสัตวป์่าสงวนหรอืซากสัตวป์่าสงวนดังกล่าวประสงค์จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตวป์่าสงวนนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชั่วคราวหรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนแก่ผู้ครอบครองนั้น (ร่างมาตรา ๑๐) 
   ๓.๔.๑.๖ ก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จาก 
ซากสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งตรงกับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ก าหนดเพิ่มเติม แจ้งรายการ
เกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเวลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทั้งนี้ หากผู้ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองแก่ผู้ครอบครองนั้น (ร่างมาตรา ๑๑) 
  ๓.๔.๒ ส่วนที่ ๒ การคุ้มครองสัตว์ป่า 
   ๓.๔.๒.๑ ห้ามผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (ร่างมาตรา ๑๒) 
   ๓.๔.๒.๒ ก าหนดให้ผู้ที่ล่าสัตว์ป่าด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่น 
พ้นจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นไม่ต้องรับโทษ หากการล่านั้น 
ได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ (ร่างมาตรา ๑๓) 
   ๓.๔.๒.๓ ห้ามผู้ใดเก็บ ท าอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวน 
และรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง (ร่างมาตรา ๑๔) 
   ๓.๔.๒.๔ ห้ามผู้ใดทิ้งหรือปล่อยสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่า
ควบคุม หรือกระท าการให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตน (ร่างมาตรา ๑๕) 
   ๓.๔.๒.๕ ก าหนดให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์
ป่าควบคุม โดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตนิี้ ซึ่งไม่สามารถเลี้ยงดูสัตวป์่านัน้ตอ่ไปได ้และ
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ประสงค์จะส่งมอบสัตว์ป่านั้นให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง 
ในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น้ า แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยผู้ครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าวต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้สัตว์ป่านั้นตกเป็นของแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๖) 
  ๓.๔.๓ ส่วนที่ ๓ การครอบครองสัตว์ป่า 
   ๓.๔.๓.๑ ห้ามผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์
ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์หรือ  
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ หรือเป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
ของผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่มีไว้เพ่ือการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการ
เพาะพนัธุ์หรือซากสัตวป์่าดงักล่าว หรือเป็นกรณีครอบครองสัตว์ปา่สงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง (ร่างมาตรา ๑๗) 
   ๓.๔.๓.๒ ก าหนดให้ผูท้ี่ต้องการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า เว้นแต่เป็นการครอบครองตาม
ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๒๙ (ร่างมาตรา ๑๘) 
   ๓.๔.๓.๓ ก าหนดให้ผู้ที่ต้องการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม เฉพาะชนิดที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดหรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เว้นแต่เป็นการครอบครองตามใบอนุญาต 
ค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา ๒๙ (ร่างมาตรา ๑๙) 
   ๓.๔.๓.๔ ก าหนดให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมอยู่ก่อนวันที่มีการออก
ประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุม แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (ร่างมาตรา ๒๐) 
  ๓.๔.๔ ส่วนที่ ๔ การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า 
   ๓.๔.๔.๑ ห้ามผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า และเป็นการกระท าเพ่ือกิจการสวนสัตว์ของ
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่  
(ร่างมาตรา ๒๑) 
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   ๓.๔.๔.๒ ก าหนดให้ผู้ที่จะน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมง
เฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า และเป็นการกระท าเพ่ือกิจการสวนสัตว์ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและ
ประกอบกิจการสวนสัตว์ หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ อย่างไรก็ดี หากเป็นการ
น าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าควบคุม และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 
เพื่อใช้สอยส่วนตัวตามชนิด ประเภท และจ านวนที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าก าหนด ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีนั้นก าหนดโดย
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกในข้างต้น (ร่างมาตรา ๒๒) 
   ๓.๔.๔.๓ ก าหนดให้การส่งออกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า 
ที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าควบคุม ต้องมีใบรับรองการส่งออกตามความ
ต้องการของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ หากผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกประสงค์จะได้ใบรับรองการน าเข้า
หรือส่งออกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ก็อาจยื่นค าขอรับใบรับรอง
การน าเข้าหรือส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ (ร่างมาตรา ๒๓) 
   ๓.๔.๔.๔ ก าหนดให้ผู้ที่จะน าผ่านสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว  
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๒๔) 
   ๓.๔.๔.๕ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีอ านาจตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าและก าหนดเขตความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์ป่า 
(ร่างมาตรา ๒๕) 
   ๓.๔.๔.๖ ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน  
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซาก 
สัตว์ป่าดังกล่าว แสดงใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์ป่า
ตรวจสอบก่อนที่จะน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ 
สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ต่อไป (ร่างมาตรา ๒๖) 
  ๓.๔.๕ ส่วนที่ ๕ การด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่า 
 ๓.๔.๕ .๑ ก าหนดให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่
เพาะพันธุ์ได้หรือสัตว์ป่าควบคุมเฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า (ร่างมาตรา ๒๗) 
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   ๓.๔.๕.๒ ห้ามผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว 
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๘) 
   ๓.๔.๕.๓ ก าหนดให้ผู้ที่จะค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม 
เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศประกาศก าหนด  
ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่ เกี่ยวกับสัตว์น้ า  
(ร่างมาตรา ๒๙) 
   ๓.๔.๕.๔ ก าหนดให้ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม หรือค้าสัตว์
ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าอยู่ก่อนวันที่ประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่า
ควบคุมตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มีผลใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ภายในเวลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย (ร่างมาตรา ๓๐) 
  ๓.๔.๖ ส่วนที่ ๖ การด าเนินการต่อสัตว์ป่าอันตรายและซากสัตว์ป่าอันตราย 
   - ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีอ านาจประกาศก าหนดให้สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเป็นพิษต่อมนุษย์
หรือสัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ปา่ พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย
อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช เป็นสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าอันตราย  
    นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่า
อันตรายต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสัตว์ป่า
อันตรายหรือซากสัตว์ป่าอันตราย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองมนุษย์ สัตว์ป่า พืชป่า 
สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ ไม่ให้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายมากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ความเห็นชอบของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่
เกี่ยวกับสัตว์น้ า อาจมีค าสั่งให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าอันตรายหรือซากสัตว์ป่าอันตรายดังกล่าว ก าจัด
หรือท าลายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้น หรือส่งมอบสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อก าจัดหรือท าลายได้ 
(ร่างมาตรา ๓๑) 
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 ๓.๕ หมวด ๒ สวนสัตว์ 
 ๓.๕.๑ ก าหนดให้ผู้ท่ีจะจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาต
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า 
ตลอดจนก าหนดกระบวนการขอจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์และมาตรฐานการจัดการ  
สวนสัตว์  (ร่างมาตรา ๓๒) 
  ๓.๕.๒ ก าหนดให้เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งสวนสัตว์ตั้งอยู่ พบว่าขณะก่อสร้างการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
โครงการจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์  แบบแปลน และแผนผังที่ได้ยื่นไว้ ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทราบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการจัดตั้งสวนสัตว์ก่อนสวนสัตว์เปิดให้บริการอีกด้วย  
(ร่างมาตรา ๓๓) 
 ๓.๕.๓ ก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง 
ควบคุมผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า
ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์  หรือบริเวณภายใน 
สวนสัตว์มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
ทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่า ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมง
เฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นปรับปรุงแก้ไขสภาพนั้น
ให้หมดไป (ร่างมาตรา ๓๔) 
  ๓.๕.๔ ก าหนดให้เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการสวนสัตว์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ทั้งจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช และอธิบดีกรมประมง ส าหรับการประกอบกิจการสวนสัตว์ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้มีผลเป็นการระงับการประกอบกิจการสวนสัตว์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าก าหนด หรือให้มีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต 
อีกฉบับหนึ่ง แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓๕) 
 
 
 



๘ 

  ๓.๕.๕ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ ท่ีจะเลิก
ประกอบกิจการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกกิจการ และก าหนดวิธีด าเนินการกับ
สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครองของผู้เลิกประกอบกิจการสวนสัตว์ ดังกล่าว  
(ร่างมาตรา ๓๖) 
 ๓.๕.๖ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดตั้งสวนสัตว์แจ้งการจัดตั้งสวนสัตว์
ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า
เพ่ือให้มีการตรวจสอบสวนสัตว์ก่อนเปิดให้บริการ และให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซาก 
สัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (ร่างมาตรา ๓๗) 
 ๓.๖ หมวด ๓ คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
  ๓.๖.๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศุลกากร 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓๘) 
  ๓.๖.๒ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๓๙) 
  ๓.๖.๓ ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่ามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ (ร่างมาตรา ๔๐) 
  ๓.๖.๔ ก าหนดเหตุที่ท าให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าพ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา ๔๑) 



๙ 

  ๓.๖.๕ ก าหนดให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติม อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว (ร่างมาตรา ๔๒) 
  ๓.๖.๖ ก าหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมาประชุมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
ก าหนดตัวบคุคลที่จะท าหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ (ร่างมาตรา ๔๓) 
  ๓.๖.๗ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
(ร่างมาตรา ๔๔) 
  ๓.๖.๘ ก าหนดให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๔๕) 
 ๓.๗ หมวด ๔ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  ๓.๗.๑ ส่วนที่ ๑ การก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
   ๓.๗.๑.๑ ก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ (ร่างมาตรา ๔๖) 
   ๓.๗.๑.๒ ก าหนดให้พ้ืนที่ที่จะก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องไม่เป็น
ที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น  
เว้นแต่เป็นที่ดินของหนว่ยงานของรฐัและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต้องขอความเหน็
จากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน ทั้งนี้ การก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณใดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ต้องมีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการด้วย (ร่างมาตรา ๔๗) 
   ๓.๗.๑.๓ ก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถ
เสนอให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประกาศพ้ืนที่เตรียมการก าหนดให้เป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าได้ (ร่างมาตรา ๔๘) 
   ๓.๗.๑.๔ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมาย
แสดงแนวเขต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเครื่องหมายอื่นที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าเป็น 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน (ร่างมาตรา ๔๙) 



๑๐ 

   ๓.๗.๑.๕ ก าหนดให้การขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
บางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย  นอกจากนี้  
ยังก าหนดให้น าความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การ
ขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๕๐) 
  ๓.๗.๒ ส่วนที่ ๒ การคุ้มครอง บ ารุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
   ๓.๗.๒.๑ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการอนุรกัษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้  เมื่ออธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น (ร่างมาตรา ๕๑) 
   ๓.๗.๒.๒ ห้ามผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท่ีเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่  
(ร่างมาตรา ๕๒) 
   ๓.๗.๒.๓ ห้ามผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรือล่อ
หรือน าสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระท าเพ่ือการส ารวจ ศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิชาการ และ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ร่างมาตรา ๕๓) 
   ๓.๗.๒.๔  ห้ามท าให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือ
เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย 
หรือไร้ประโยชน์ ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าให้เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง 
บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ห้ามปิดกั้นหรือกีดขวางทางน้ าหรือทางบก ห้ามเก็บหา 
น าออกไป ท าให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือท าการอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
หรือความหลากหลายทางชีวภาพ และห้ามปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือน าหรือปล่อยสัตว์
ทุกชนิด ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๕๔) 
   ๓.๗.๒.๕ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์
ป่า เก็บ หรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าหรือล่อสัตว์ป่าออกไป หรือท าให้หลักเขต ป้าย 
เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้
เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง 



๑๑ 

เผาป่า หรือท าให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า 
ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ปิดกั้นหรือกีดขวางแก่ทางน้ าหรือทางบก 
เก็บหา น าออกไป ท าให้เป็นอันตราย หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้  ดิน หิน กรวด ทราย แร่ 
ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือท าการอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ และปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือ
น าหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิด ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน
เพื่อการป้องกันภยันตรายแก่บุคคลหรือชุมชน หรือเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติอันเป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา หรือบ ารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการส ารวจ ศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิชาการ หรือเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาธรรมชาติหรือเพ่ืออ านวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่
ประชาชน (ร่างมาตรา ๕๕) 
   ๓.๗.๒.๖ ก าหนดให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพิจารณาศึกษาจัดท า
โครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และ 
วิถีชุมชนได้ หากเห็นว่าการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ธรรมชาติและสัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๕๖) 
 ๓.๘ หมวด ๕ เงินค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทน 
  ๓.๘.๑ ก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียกเก็บค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนส าหรับการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในเขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้ (ร่างมาตรา ๕๗) 
  ๓.๘.๒ ก าหนดให้เงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียกเก็บ
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนส าหรับการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ และก าหนดให้เงินที่มีผู้บริจาค ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
อากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๕๘) 
  ๓.๘.๓ ก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชน าเงินเพ่ือการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเพื่อการอนุรักษ์และรักษา
ไว้ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าตามมาตรา ๕๘ ไปใช้จ่ายเพื่อกิจการตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๙) 
 
 



๑๒ 

  ๓.๘.๔ ก าหนดให้การน าส่งและการเก็บรักษาเงินเพ่ือการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และ
บ ารุงรักษาเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ และการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึง่แหล่งที่อยู่อาศยั
หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ร่างมาตรา ๖๐) 
 ๓.๙ หมวด ๖ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
  ๓.๙.๑ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้  
(ร่างมาตรา ๖๑) 
  ๓.๙.๒ เมื่อกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ท าการส ารวจพ้ืนที่ใดแลว้ 
เห็นว่ามีความเหมาะสมจะก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๑ ให้น าความในมาตรา ๔๘ 
มาใช้บังคับแก่การก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เตรียมการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดย
อนุโลม (ร่างมาตรา ๖๒) 
  ๓.๙.๓ ก าหนดให้การขยายหรือการเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากระท าโดย
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้ หากเป็นการขยายหรือเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายประกาศดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๖๓) 
  ๓.๙.๔ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายแสดง 
แนวเขตในเขตหา้มลา่สัตวป์่า และเครื่องหมายอื่นที่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตห้ามล่า 
สัตว์ป่าและอ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชน (ร่างมาตรา ๖๔) 
  ๓.๙.๕ ห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทตามมาตรา ๖๑ หรือเก็บหรือท าอันตราย
แก่รังของสัตว์ป่า ห้ามตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือท าลาย ท าให้
เสื่อมสภาพ ขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
เลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง  
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๖๕) 
  ๓.๙.๖ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่
อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืน ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อก าหนดมาตรการใน
การป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่า และให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ร่างมาตรา ๖๖) 



๑๓ 

 ๓.๙.๗ ก าหนดให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี 
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า มีอ านาจก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือการจัดการสัตว์ป่า ซึ่งต้องมี
การก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน โดยต้องไม่เกินสองปี อย่างไรก็ดี หากมีความ
จ าเป็นอธิบดีดังกล่าวอาจประกาศขยายระยะเวลาการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าได้
คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (ร่างมาตรา ๖๗) 
 ๓.๑๐ หมวด ๗ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  - ก าหนดให้ผู้ที่จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่า หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการศึกษาหรือวิจัย ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อน (ร่างมาตรา ๖๘) 
 ๓.๑๑ หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ๓.๑๑.๑ ไม่ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ 
ศึกษาวิจัย หรือทดลองทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า การบ าบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันหรือ
แก้ไขภยันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์ หรือเพ่ือส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า หรือเพ่ือส่งเสริม
กิจการสวนสัตว์ (ร่างมาตรา ๖๙) 
  ๓.๑๑.๒ ไม่ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๕  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า และการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ร่างมาตรา ๗๐) 
  ๓.๑๑.๓ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือ
ค่าตอบแทน และราคาสัตว์ป่า ส าหรับการด าเนินการตามมาตรา ๖๙ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ 
การส่งเสริมกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๒๗ หรือกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๒  
(ร่างมาตรา ๗๑) 
  ๓.๑๑.๔ ก าหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท าการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกประเทศ  
ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่า



๑๔ 

อัตราของทางราชการ รวมทั้งต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายจริงในการปฏิบัติงานด้วย (ร่างมาตรา ๗๒)  
  ๓.๑๑.๕ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรบัรองท่ีฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบัตติามพระราชบญัญตัินี้ หรือกฎกระทรวงหรอืระเบียบที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึง่สั่งตามพระราชบัญญัตนิี้ แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๗๓) 
  ๓.๑๑.๖ ก าหนดให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี 
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งตามมาตรา ๗๓ ทั้งนี้ ค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว ให้มีก าหนดเวลาครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองทราบ (ร่างมาตรา ๗๔) 
  ๓.๑๑.๗ ก าหนดให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดี 
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ ามีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองได้  เมื่อปรากฏว่า 
ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง หรือไม่แก้ไขหรือปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือใบรับรอง
และได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๗๓ อีกภายใน
หนึ่งปี (ร่างมาตรา ๗๕) 
  ๓.๑๑.๘ ก าหนดมาตรการด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง  
สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (ร่างมาตรา ๗๖) 
  ๓.๑๑.๙ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิมสิ้นอายุ อย่างไรก็ดี หากผู้มีอ านาจ
อนุญาตมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง และผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองมีสัตว์ป่าสงวน 
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองที่ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๗๖  
วรรคหนึ่ง ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุญาตมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองดังกล่าว (ร่างมาตรา ๗๗) 
  ๓.๑๑.๑๐ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗๘) 



๑๕ 

  ๓.๑๑.๑๑ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการกระท า 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗๙) 
  ๓.๑๑.๑๒ ก าหนดให้การใช้อ านาจ วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศก าหนด และก าหนดให้ท าเอกสารมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเพื่อแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย (ร่างมาตรา ๘๐) 
  ๓.๑๑.๑๓ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘๑) 
  ๓.๑๑.๑๔ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๘๒) 
  ๓.๑๑.๑๕ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล รักษา จ าหน่าย 
ปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่งคืนถิ่นก าเนิด โอน ท าลาย เอาไว้ใช้ในราชการ หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด 
แก่สัตว์ป่าที่ยึดไว้ หรือสัตว์ป่าที่มีผู้ทอดทิ้ง หรือสัตว์ป่าที่พิการ บาดเจ็บ ป่วย อ่อนแอ (ร่างมาตรา ๘๓) 
 ๓.๑๒ หมวด ๙ บทก าหนดโทษ 
  ๓.๑๒.๑ ก าหนดให้ผูท่ี้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการไม่ว่าจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
ท าลาย สูญหาย หรือเสียหายนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นด้วย และก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็น
ผู้เสียหายในการฟ้องคดี (ร่างมาตรา ๘๔) 
  ๓.๑๒.๒ ก าหนดให้น าความในมาตรา ๘๔  มาใช้บังคับแก่ผู้กระท าการล่า 
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
โดยอนุโลม และก าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดี (ร่างมาตรา ๘๕) 
  ๓.๑๒.๓ ก าหนดให้ผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๘ ต่อสัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และก าหนดใหผู้ท้ี่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ 
หรือมาตรา ๒๘ ต่อสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(ร่างมาตรา ๘๖) 



๑๖ 

  ๓.๑๒.๔ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคหนึง่ 
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(ร่างมาตรา ๘๗) 
  ๓.๑๒.๕  ก าหนดให้ผู้ที่ ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสาม มาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาตรา ๒๗ 
วรรคสอง มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๒ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคกุ
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๘) 
  ๓.๑๒.๖ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๔ 
(๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๙) 
  ๓.๑๒.๗ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๐) 
  ๓.๑๒.๘ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๑  
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(ร่างมาตรา ๙๑) 
  ๓.๑๒.๙ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙  
วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสี่ปี  หรือปรับไม่ เกินสี่แสนบาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
(ร่างมาตรา ๙๒) 
  ๓.๑๒.๑๐ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒  
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสามปี  หรือปรับไม่ เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๓) 
  ๓.๑๒.๑๑ ก าหนดให้ผู้ที่เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๔) 
  ๓.๑๒.๑๒ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (ร่างมาตรา ๙๕) 
  ๓.๑๒.๑๓ ก าหนดให้ผู้ที่ ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
มาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (ร่างมาตรา ๙๖) 
 



๑๗ 

  ๓.๑๒.๑๔ ก าหนดให้ผู้ที่ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
หรือท าให้สภาพธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง 
สองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากการกระท าความผิดดังกล่าวได้กระท าในพื้นที่ลุ่มน้ า
ชั้น ๑ หรือพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือพ้ืนที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในข้างต้น 
กึ่งหนึ่ง (ร่างมาตรา ๙๗) 
  ๓.๑๒.๑๕ ก าหนดให้ผู้ที่เก็บหา น าออกไป กระท าให้เป็นอันตราย หรือท าให้
เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระท าการ
อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากการกระท าความผิดตามดังกล่าวเป็นการ
กระท าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 
สองพันบาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่หากการกระท าความผิดดังกล่าวเป็น
การกระท าที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน  
ยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท (ร่างมาตรา ๙๘) 
  ๓.๑๒.๑๖ ก าหนดให้ผู้ที่ปิดกั้นหรือกีดขวางทางน้ าหรือทางบกภายในเขตรักษา 
พันธ ุ์สัตว์ป่า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(ร่างมาตรา ๙๙) 
  ๓.๑๒.๑๗ ก าหนดให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้หรือพฤษชาติอื่น ๆ หรือน าหรือปล่อยสัตว์
เข้าไปภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท อย่างไรก็ดี หากการ
กระท าความผิดดังกล่าวเป็นการน าหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศอย่างรุนแรงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๑๐๐) 
  ๓.๑๒.๑๘ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๑๐๑) 
  ๓.๑๒.๑๙ ก าหนดให้อธบิดีกรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบด ี
กรมประมงเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า หรือผู้ซึ่งอธิบดีดังกล่าวมอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ
ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี (ร่างมาตรา ๑๐๒) 



๑๘ 

  ๓.๑๒.๒๐ ก าหนดให้พนักงานอยัการเรียกคา่เสียหายจากผู้ฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิ
นี้ ตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ไปในคราวเดียวกันกับการยื่นฟ้องคดีอาญา (ร่างมาตรา ๑๐๓) 
  ๓.๑๒.๒๑ ก าหนดให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอ านาจ 
สั่งจ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
เงินค่าปรับตามค าพิพากษา (ร่างมาตรา ๑๐๔) 
  ๓.๑๒.๒๒ ก าหนดให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลริบไม้  ซากสัตว์ป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่บุคคลได้มาจากการ
กระท าความผิด หรือซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่ได้มาจากการกระท าความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลที่ได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้กระท าความผิดตามมาตรา ๕๔ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) (ร่างมาตรา ๑๐๕) 
  ๓.๑๒.๒๓ ก าหนดให้กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งสั่งการหรือกระท าการ  
หรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๖) 
 ๓.๑๓ บทเฉพาะกาล 
  ๓.๑๓.๑ ก าหนดให้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประกอบด้วย
กรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๓๘ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งต้องไม่เกิน  
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐๗) 
  ๓.๑๓.๒ ก าหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่า 
จะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ ใช้บังคับ ก าหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ และ
ก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศ
ก าหนดห้ามน าเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรี
ดังกล่าวตามมาตรา ๙ ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐๘) 
 



๑๙ 

  ๓.๑๓.๓ ก าหนดให้ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ  
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตลอดจนก าหนดวิธีด าเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแจ้งการครอบครองนั้น (ร่างมาตรา ๑๐๙) 
  ๓.๑๓.๔  ก าหนดให้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าหรือเขตห้ ามล่าสัตว์ป่ าตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๑๐)  
  ๓.๑๓.๕ ก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อก าหนดเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งได้กระท าไปแล้วไม่ว่าในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๑๑) 
  ๓.๑๓.๖ ก าหนดให้กฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎหมายล าดับรองที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๑๒) 
  ๓.๑๓.๗ ก าหนดให้การอนุญาต ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หลักฐานการแจ้ง
การครอบครอง และใบรับรองที่ออกใหแ้กบุ่คคลใด ๆ ตามพระราชบัญญตัสิงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  
(ร่างมาตรา ๑๑๓) 
  ๓.๑๓.๘  ก าหนดให้ค าขอที่ ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
เป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๑๔) 
  ๓.๑๓.๙ ก าหนดให้อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใช้ได้ต่อไปเท่าก าหนดอายุของอาชญาบัตร 
ประทานบัตร และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สัมปทาน ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาตินั้น   
(ร่างมาตรา ๑๑๕) 



๒๐ 

  ๓.๑๓.๑๐ ก าหนดให้โอนเงินที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเก็บไว้
เป็นรายได้ เพ่ือบ ารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าหรือเขตห้ ามล่าสัตว์ป่ าตามมาตรา  ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาเป็นเงินเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเพ่ือการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งแหล่ง 
ที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๑๖) 
  ๓.๑๓.๑๑ ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยหรือ 
ท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามาก่อนการก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยใช้แนวทางคัดกรองบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง 
เพ่ิมเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบาย 
การปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
โดยกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัย
หรือท ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อย  
สี่สบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๑๗) 
 ๓.๑๔ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๑) ใบอนุญาตเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
 
ฉบับละ 

    
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ 

 
ตัวละ 
แต่รวมกันไม่เกิน 
ฉบับละ 

     
  ๑,๐๐๐ บาท 
 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่
เพาะพันธุ์ได้ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ 

 
ฉบับละ 

     
  ๕,๐๐๐ บาท  

(๔) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวน ตัวละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่าสงวน 

หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน 
 
ฉบับละ  

   
  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง 
หรือสัตว์ป่าควบคุม 
 

 
ตัวละ 
แต่รวมกันไม่เกิน 
ฉบับละ 

 
  ๑,๐๐๐ บาท 
 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 



๒๑ 

(๗) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ซากสัตว์ป่าควบคุม หรือผลิตภัณฑ์ 
จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

 
 
ฉบับละ   

    
 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า 

ตามมาตรา ๒๓ 
 

 
ตัวละ 
แต่รวมกันไม่เกิน 
ฉบับละ 

     
    ๕๐๐ บาท 
 
 ๕,๐๐๐ บาท 

(๙) ใบรับรองการน าเข้าหรือส่งออกซากสัตว์ป่า  
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าตามมาตรา ๒๓ 

 
ฉบับละ 

    
 ๕,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่เพาะพันธุ์ได้หรือสัตว์ป่าควบคุม 

 
ฉบับละ 

 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ 
หรือสัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว  
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว  

 
 
ฉบับละ 

   
 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) ใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) หนังสืออนุญาตด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า หรือในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 
ฉบับละ 

 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองชั่วคราว 
 

 
 ตัวละ 
 แต่รวมกันไม่เกิน 
ฉบับละ 

 
  ๑๐๐ บาท 
 
  ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนหรือ 
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 

 
ฉบับละ 

 
  ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 หรือใบรับรองนั้น 

(๑๗) การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 หรือใบรับรองนั้น  

(๑๘) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ฉบับละ      ๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 ๓.๑๕ บัญชีสัตว์ป่าสงวน 
 

ล าดับที ่ สัตว์ปา่สงวน 
 สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

๑ กระซู่ (Didermocerus sumatraensis) 
๒ กวางผา (Naemorhedus griseus) 
๓ กูปรหีรือโคไพร (Bos sauveli) 
๔ เก้งหม้อ (Muntiacus feai) 
๕ ควายปา่ (Bubalus bubalis) 
๖ พะยูนหรอืหมนู้ า (Dugong dugon) 
๗ แมวลายหนิอ่อน (Pardofelis marmorata) 
๘ แรด (Rhinoceros sondaicus) 
๙ ละองหรือละมั่ง (Cervus eldi) 

๑๐ เลียงผาหรือเยืองหรือกูร าหรือโคร า (Capricornis sumatraensis) 
๑๑ วาฬบรดู้า (Balaenoptera edeni) 
๑๒ วาฬโอมรูะ (Balaenoptera omurai) 
๑๓ สมเสร็จ (Tapirus indicus) 
๑๔ สมันหรือเนื้อสมนั (Cervus schomburgki) 

 สัตว์ปา่จ าพวกนก 
๑ นกกระเรียน (Grus antigone) 
๒ นกเจ้าฟ้าหญงิสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) 
๓ นกแตว้แลว้ท้องด า (Pitta gurneyi) 
 สัตว์ปา่จ าพวกสตัว์เลื้อยคลาน 

๑ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 
 สัตว์ปา่จ าพวกปลา 

๑ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 
  

 ๔. บทวิเคราะห์ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสัตว์ป่า และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาและสงวนไว้ซึ่งเขตพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าโดยการก าหนดให้เปน็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีแนวทางในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง



๒๓ 

ชีวภาพภายในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภายใต้แผนการอนรุักษ์และคุม้ครองพ้ืนที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน  
  ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดมีศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการ
เก็บหาหรือใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดที่เกิดทดแทนได้อย่างยั่งยืนก็อาจจัดท า
โครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นตามหลักวิชาการ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือท าลายระบบนิเวศภายในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล หรือเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 
การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า หรือแหล่งศึกษาธรรมชาติของประชาชน ควบคู่ไปกับการสงวน อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่อันสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
ระบบนิเวศที่เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องและเป็น
การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอีกด้วย 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ท าการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 

  
 

     
 
 


