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พระราชบัญญตั ิ
สงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖  
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
 
พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บญัญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิสงวนและคุมครองสัตวปา 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองโดยไมไดรับอนญุาตโดย

ชอบดวยกฎหมาย หากมาแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาคุมครองที่อยูในความ
ครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาทีภ่ายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช
บังคับ ผูนัน้ไมตองรับโทษ 

หากเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนั้น ประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปา
คุมครองนั้นตอไป ใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองของผูนั้นวาอยู

                                     
๑รก.๒๕๔๖/๔๑ก/๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
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ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแกสัตวนั้นเพียงใด หากเห็นวาสัตวปาคุมครองนัน้ไดรับการเลีย้ง
ดูดวยความเอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัยใหอธิบดีอนุญาตใหผูนั้นครอบครองสัตวปา
คุมครองนั้นตอไปไดโดยออกใบอนญุาตครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวใหไวแกเจาของหรือผู
ครอบครอง ใบอนุญาตดังกลาวใหมีอายุเพียงเทาอายุสัตวปาคุมครองนั้น ผูรับใบอนุญาตดังกลาว
ตองปฏิบตัิตามขอกําหนดวาดวยการเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ และเมือ่สัตวปาคุมครองนั้นตายหรอืเพ่ิมจํานวนขึน้โดยการสืบพันธุ ผูรับ
ใบอนญุาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันที่มีการเพิ่มจํานวนหรือ
ตาย 

หากผูเปนเจาของหรือผูครอบครองสัตวปาคุมครองนัน้ไมประสงคจะเลี้ยงดูสัตว
ปาคุมครองนัน้ตอไป หรือเมื่อพนักงานเจาหนาทีไ่ดตรวจสอบตามวรรคสองแลวเห็นวาสัตวปา
คุมครองนั้นไมอาจไดรับการเล้ียงดูดวยความเอาใจใสในสภาพอนัสมควรและปลอดภัยได ให
เจาของหรือผูครอบครองจําหนายสัตวปาคุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจดัตั้งและดําเนิน
กิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือจําหนายสตัวปาคุมครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญตัิสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแต
วันที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือวันที่ไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาตจากอธบิดแีลวแตกรณี และ
เมื่อส้ินระยะเวลาดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหสัตวปาคุมครองนั้นตกเปน
ของแผนดนิ และใหเจาของหรือผูครอบครองสงมอบสัตวปาคุมครองนั้นใหแกกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือกรมประมง แลวแต
กรณี เพ่ือนําไปดําเนินการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธบิดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

แบบและวิธีการแจงและการออกใบอนญุาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง
ช่ัวคราวใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหต:ุ-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจบุันมผีูครอบครอง
สัตวปาคุมครองโดยไมชอบดวยกฎหมายจํานวนมากที่ไมไดนําสัตวปาคุมครองมามอบใหแก
พนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๖๖ หรือไมไดแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจาํนวนของสัตวปา
คุมครองตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําให
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแลใหผูครอบครองสัตวปาคุมครองปฏิบัตใิหถูกตองตาม
หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขของการครอบครองสัตวปาคุมครองได สมควรกําหนดใหผู
ครอบครองสัตวปาคุมครองโดยไมชอบดวยกฎหมายมาแจงการครอบครองและขออนุญาตมไีวใน
ครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม
ตองรับโทษ จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มณฑาทิพย/พิมพ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
ทรงยศ/สราวุฒิ จดัทํา 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
 
 
 


