
๑๑๗ 

 

(ส ำเนำ) 
 
 

กฎกระทรวง 

       ก ำหนดหลักเกณฑ ์วิธกีำร และเง่ือนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำ 

  คุ้มครอง กำรครอบครองและกำรน ำเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครอง และซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง  

      และกำรค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๘ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐  

และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำแห่งชำติ

ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน 

พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

หมวด ๑ 

กำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

   

 

  ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ให้ย่ืนค ำขอรับ 

ใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง พร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอรับ 

ใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

  ในกรณีที่ผู้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเป็นผู้รับ 

ใบอนุญำตให้จัดตั้งและด ำเนินกจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะ ให้ขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวน 

หรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่อยู่ในควำมครอบครองเพ่ือประโยชน์แก่กจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะได้ ส ำหรับบุคคลอื่น

จะขอรับได้เฉพำะใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ก  ำหนดตำมมำตรำ ๑๗ 

  กำรย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองตำมวรรคหน่ึง 

ให้ย่ืนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ สถำนที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ในกรุงเทพมหำนคร ให้ย่ืนที่ส ำนัก 

อนุรักษ์สตัว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุพื์ช ส่วนในท้องที่อื่น ให้ย่ืนที่ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่สตัว์ป่ำน้ันอยู่ 

  (๒) ในกรณีที่สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองน้ันเป็นสตัว์น ำ้ ในกรุงเทพมหำนคร 

ให้ย่ืนที่ส ำนักบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง ส่วนในท้องที่อื่น ให้ย่ืนที่ส ำนักงำนประมงจังหวัด 

ที่สตัว์น ำ้น้ันอยู่ 

   



   
  ๑๑๘ 
 

  ข้อ ๓  ผู้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองต้องมี 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นเจ้ำของกจิกำรและมีทรัพย์สนิหรือมีฐำนะดีพอที่จะด ำเนินกจิกำรได้ 

(๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำย่ีสบิปีบริบูรณ ์

(๓) มีภมิูล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร 

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นคน 

ไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

(๖) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออก 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ เว้นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวจะผ่ำน 

มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต 
(๗) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกและได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำน้ัน 

ในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ หรือกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร หรือ 

กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซ่ึงสนิค้ำ เฉพำะในเร่ืองที่เกี่ยวกบั 

กำรน ำเข้ำหรือกำรส่งออกซ่ึงสตัว์ป่ำ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลน้ันๆ ต้องมี 

คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ด้วย 
 

ข้อ ๔  ในกำรขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ผู้ขอรับ 

ใบอนุญำตต้องย่ืนโครงกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง และแสดงหลักฐำนเกี่ยวกบัสถำนที่ 

ที่จะใช้ท ำกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำน้ันพร้อมกบัค ำขอด้วย 

  โครงกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองตำมวรรคหน่ึง ต้องระบุรำยละเอยีด 

เกี่ยวกบัชนิดและจ ำนวนของสตัว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำ จ ำนวนผู้ดูแลและเล้ียงสตัว์ป่ำ เคร่ืองมือและ 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร แผนที่ แผนผัง และรำยกำรอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่ 

เพำะพันธุ ์รวมถึงวิธกีำรเพำะพันธุ ์ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน 

  ข้อ ๕  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองมิใช่เป็น 

ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งและด ำเนินกจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะ จะต้องแสดงหลักฐำนกำรได้มำหรือกำรจะ 

ได้มำซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ประสงค์จะเพำะพันธุพ์ร้อมกบัค ำขอด้วย 

  กำรได้มำซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองของผู้ขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองตำมวรรคหน่ึงจะต้องเป็นกำรได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำยในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปนี้  

(๑) ได้ครอบครองสตัว์ป่ำคุ้มครองอยู่ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติสงวนและ 

คุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคบั หรือได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยของผู้มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วย

กฎหมำยอยู่ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ 

  (๒) ได้ครอบครองสัตว์ป่ำอยู่ก่อนวันที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้สตัว์ป่ำน้ันเป็นสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองตำมมำตรำ ๖ ใช้บังคับ หรือได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยของผู้มีไว้ในครอบครองก่อนวันที่มีกฎกระทรวง

ก ำหนดให้สตัว์ป่ำนั้นเป็นสตัว์ป่ำคุ้มครองตำมมำตรำ ๖ 

 



 

๑๑๙ 

  (๓) ได้มำซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ทำงรำชกำรจัดหำเพ่ือกจิกำรเพำะพันธุต์ำมมำตรำ ๒๖ 

  (๔) ได้มำซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรจ ำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งและด ำเนิน 

กจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะที่เลิกด ำเนินกจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะตำมมำตรำ ๓๒ หรือจำกกำรจ ำหน่ำยของ 

ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำคุ้มครองที่เลิกด ำเนินกจิกำร 

(๕) ได้มำซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรจ ำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุต์ำมมำตรำ ๒๐ หรือได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๓ 

(๖) ได้มำซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรน ำเข้ำตำมมำตรำ ๒๓ หรือมำตรำ ๒๔ 

(๗) ได้มำซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรแจ้งรำยกำรเกี่ยวกบัชนิดและจ ำนวนของสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 

  ข้อ ๖  กำรพิจำรณำอนุญำตค ำขอตำมข้อ ๒ ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของโครงกำร 

เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกจิกำร

เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ฐำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนควำมเหมำะสมของสถำนที่กบั 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ด ำเนินกจิกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต 

  ใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองให้ใช้แบบ สป. ๙  

ท้ำยกฎกระทรวงน้ี 

  ข้อ ๗  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองจะต้องด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ย่ืนไว้ภำยในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต 

  ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสตัว์บกต้อง 

จัดให้มีสัตวแพทย์ประจ ำในกรณีเป็นผู้เพำะพันธุร์ำยใหญ่หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรส่งออกเชิงพำณิชย์  

ส่วนผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสตัว์บกในกรณีอื่น ให้มีสัตวแพทย์  

หรือสตัวบำลมำดูแลเป็นคร้ังครำว  

ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสตัว์น ำ้ต้องจัดให้มี 

สตัวแพทย์ หรือนักวิชำกำรด้ำนสตัว์น ำ้ประจ ำในกรณีเป็นผู้เพำะพันธุร์ำยใหญ่หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร 

ส่งออกเชิงพำณิชย์ ส่วนผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุ์สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น ำ้ในกรณี 

อื่น ให้มีสตัวแพทย์ หรือนักวิชำกำรด้ำนสตัว์น ำ้มำดูแลเป็นคร้ังครำว 

  กจิกำรใดเป็นกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองรำยใหญ่หรือเป็นกำร 

เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเพ่ือกำรส่งออกเชิงพำณิชย์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละ 

เง่ือนไขที่อธบิดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
  ข้อ ๙  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองต้องปฏบัิติ  

ดังต่อไปนี้  

(๑) ดูแลสตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองให้อยู่ในสภำพอนัสมควรและปลอดภัย  

และเหมำะสมกบัสถำนที่ 

 

                                 



            ๑๒๐ 

 
(๒) จัดสถำนที่ที่ใช้เล้ียงดูสัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองให้เหมำะสมมิให้เกดิควำม 

เดือดร้อนร ำคำญแก่บุคคลที่อยู่ใกล้เคียง 

  (๓) ดูแลป้องกนัมิให้สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองท ำอนัตรำยแก่ผู้อื่น 

 

  ข้อ ๑๐  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองต้องจัดท ำบัญชี 

แสดงชนิดและจ ำนวนสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่มีอยู่เน่ืองในกำรด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำ 

สงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองและย่ืนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๒ วรรคสำม ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้  

(๑) กำรย่ืนบัญชีคร้ังแรก ให้ย่ืนภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำตส ำหรับ 

กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองมีสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

ที่จะท ำกำรเพำะพันธุอ์ยู่แล้วในขณะได้รับใบอนุญำต หรือภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้มำซ่ึงสตัว์ป่ำ 

สงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่จะท ำกำรเพำะพันธุส์ ำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวน 

หรือสตัว์ป่ำคุ้มครองยังไม่มีสัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่จะท ำกำรเพำะพันธุใ์นขณะได้รับใบอนุญำต 

(๒) กำรย่ืนบัญชีประจ ำปี ให้ย่ืนปีละสองคร้ัง โดยยื่นในสปัดำห์แรกของเดือนมกรำคม 

และเดือนกรกฎำคมของแต่ละปี 

  ให้ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเกบ็ส ำเนำบัญชีที่จัดท ำข้ึน

ตำมวรรคหน่ึงไว้ ณ สถำนที่ที่ได้รับอนุญำตให้เพำะพันธุ์สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง เพ่ือให้พนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบได้ 

 
  ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองได้สตัว์ป่ำ

สงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่จะท ำกำรเพำะพันธุเ์พ่ิมเติมในระหว่ำงกำรด ำเนินกจิกำร ให้ผู้รับใบอนุญำต 

ให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองน้ัน 

ตำมหลักเกณฑท์ี่อธบิดีก ำหนดต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๒ วรรคสำม พร้อมทั้งจัดท ำและยื่นบัญชีตำม 

ข้อ ๑๐ ก่อนที่จะเร่ิมท ำกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองน้ัน 

  ข้อมูลที่แจ้งตำมวรรคหน่ึงอย่ำงน้อยต้องระบุชนิด เพศ และอำยุของสตัว์ป่ำสงวนหรือ 

สตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว 

  ในกรณีที่สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองซ่ึงได้มำตำมวรรคหน่ึงยังไม่มีเคร่ืองหมำย 

หรือหลักฐำนประจ ำตัวสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ให้ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือ 

สตัว์ป่ำคุ้มครองจัดท ำเคร่ืองหมำยหรือหลักฐำนประจ ำตัวสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองตำมระเบียบ 

ที่อธบิดีก ำหนด 

 
  ข้อ ๑๒  ให้ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองจัดท ำเคร่ืองหมำย 

หรือหลักฐำนประจ ำตัวสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุต์ำมระเบียบที่อธบิดี 

ก ำหนด 

  ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองต้องปฏบัิติตำม 

เง่ือนไขที่ก  ำหนดไว้ในใบอนุญำต รวมทั้งต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ที่ได้รับอนุญำต 

 

 



                                                    ๑๒๑ 

 

ให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง และต้องอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร 

ตรวจสอบกำรปฏบัิติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 

 
  ข้อ ๑๔  ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบว่ำผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ัตว์ป่ำสงวน 

หรือสตัว์ป่ำคุ้มครองใช้วิธกีำรเพำะพันธุส์ัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดใดไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

ตำมวิธกีำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดน้ัน หรือละเลยไม่จัดหำสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองตำมที่ได้รับอนุญำตชนิดใดเพ่ือท ำกำรเพำะพันธุ์ภำยในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญำต ให้พนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตักเตือนผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเพ่ือให้ปฏบัิติให้ 

ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนดได้ ถ้ำผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองยัง 

ฝ่ำฝืนไม่ปฏบัิติตำม ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รำยงำนต่ออธิบดีเพ่ือมีค ำสั่งให้ระงับกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวน 

หรือสตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดน้ัน 

 
  ข้อ ๑๕  เมื่อผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองประสงค์ 

จะเลิกด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองก่อนสิ้นอำยุใบอนุญำต ให้แจ้งพนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๒ วรรคสำม ทรำบล่วงหน้ำ และให้ส่งใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองคืนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้แจ้งกำรเลิกด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุ ์

สตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

  ถ้ำผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองประสงค์จะเลิกด ำเนิน 

กจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองบำงชนิด ให้แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๒ วรรคสำม 

ทรำบล่วงหน้ำ และให้น ำใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองมำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ขีดฆ่ำชนิดของสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่จะเลิกด ำเนินกจิกำรภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 

กำรเลิกด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดน้ัน 

 
ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเลิก 

ด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำตำมข้อ ๑๕ และไม่ประสงค์จะครอบครองสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองน้ันต่อไป ให้ผู้รับใบอนุญำตดังกล่ำวด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

ที่มีอยู่ในครอบครองให้แก่ผู้รับใบอนุญำตให้จัดต้ังและด ำเนินกจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะ หรือจ ำหน่ำย 

สตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุไ์ด้ให้แก่ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำคุ้มครองรำยอื่น หรือผู้รับ 

ใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ให้เสรจ็สิ้นภำยในหน่ึงร้อย 

แปดสบิวันนับแต่วันที่ได้แจ้งกำรเลิกด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

เมื่อสิ้นระยะเวลำตำมวรรคหน่ึงแล้ว หำกยังมีสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองเหลืออยู่ 

ในควำมครอบครอง ให้สตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองน้ันตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้รับใบอนุญำตให้

เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองซ่ึงเลิกด ำเนินกจิกำรส่งมอบสัตว์ป่ำน้ันให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตำมข้อ ๒ วรรคสำม เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรต่อไป 

 
 
 



                                                     ๑๒๒ 

  ข้อ ๑๗  ค ำขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง และบัญชี 

แสดงชนิดและจ ำนวนสตัว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครองที่มีอยู่เน่ืองในกำรด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำ 

สงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธบิดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

หมวด ๒ 

กำรค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำก 

ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

   

 
  ข้อ ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ก  ำหนดตำมมำตรำ ๑๗ ที่ได้มำจำก 

กำรเพำะพันธุ ์ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว  

ให้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุพ์ร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ 

ในค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

  ให้น ำข้อ ๒ วรรคสำม และข้อ ๓ มำใช้บังคับกบักำรย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุด้์วยโดยอนุโลม 

 
  ข้อ ๑๙  ใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ให้ใช้แบบ สป. ๑๑  

ท้ำยกฎกระทรวงน้ี และให้มีอำยุหน่ึงปีนับแต่วันออกใบอนุญำต 

  ให้น ำข้อ ๙ และข้อ ๑๓ มำใช้บังคับกบัผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก 

กำรเพำะพันธุด้์วยโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดน้ี “ใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ”์  

หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ก  ำหนดตำม 

มำตรำ ๑๗ ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ค้ำซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก 

กำรเพำะพันธุ ์หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้ค้ำผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำร 

เพำะพันธุ ์

 
  ข้อ ๒๐  ผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุใ์ห้ถือว่ำได้รับ 

อนุญำตให้ครอบครองสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้รับอนุญำตให้ค้ำ โดยชอบด้วย

กฎหมำย 

 
  ข้อ ๒๑  ผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุต้์องจัดท ำ 

บัญชีรับและจ ำหน่ำยสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำก 

ของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดที่อธบิดีก ำหนดและจัดท ำบัญชีแสดงสถิติสตัว์ป่ำคุ้มครอง  

ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง เกบ็รักษำไว้ ณ สถำนที่ที่ใช้ 

ด ำเนินกจิกำรตำมที่ระบุไว้ในใบอนุญำตไม่น้อยกว่ำสองปีนับแต่วันที่รับหรือจ ำหน่ำยสตัว์ป่ำคุ้มครอง  

ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว เพ่ือให้ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบได้ 

 
                                                           

        



       ๑๒๓ 

 

 ข้อ ๒๒  เม่ือผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุจ์ ำหน่ำย 

สตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว

ให้แก่บุคคลใด ให้ผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุอ์อกหนังสอืก ำกบักำร

จ ำหน่ำยสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองให้แก่

บุคคลน้ัน 

ทุกคร้ังที่มีกำรจ ำหน่ำย เว้นแต่เป็นกำรจ ำหน่ำยซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองเพ่ือน ำไปบริโภค 

 
  ข้อ ๒๓  ผู้รับใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุผู้์ใดประสงค์ 

จะน ำสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ ให้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำ 

สตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำพร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ 

 
  ข้อ ๒๔  ใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำให้ใช้แบบ สป. ๑๓  

ท้ำยกฎกระทรวงน้ี และให้มีอำยุไม่เกนิห้ำวันนับแต่วันออกใบอนุญำต 

  เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดน้ี “ใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ”  

หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ  

หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้น ำซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ 

 
  ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำน ำสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองหรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสตัว์ป่ำ ให้ผู้รับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำแจ้งเป็นหนังสอืต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำด่ำนตรวจสตัว์ป่ำน้ัน 

  เม่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำด่ำนตรวจสตัว์ป่ำได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบอนุญำต 

และสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะน ำเคล่ือนที่ผ่ำนแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 

ด่ำนตรวจสตัว์ป่ำอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสตัว์ป่ำได้ 

โดยแสดงกำรอนุญำตไว้ในใบอนุญำตน้ัน 

 
  ข้อ ๒๖  ค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ค ำขอรับ 

ใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ บัญชีรับและจ ำหน่ำยสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำ 

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง บัญชีแสดงสถิติสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสตัว์ป่ำ 

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง หนังสอืก ำกบักำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง  

ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง หนังสอืแจ้งกำรน ำสตัว์ป่ำ 

คุ้มครอง หรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสตัว์ป่ำ ให้เป็นไปตำมแบบที่อธบิดีก ำหนด 

โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 

                                                             ๑๒๔ 

 
 

หมวด ๓ 

กำรครอบครองสตัว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

   

 
  ข้อ ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่ก  ำหนดตำม 

มำตรำ ๑๗ ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์หรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว ให้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำต 

ให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์พร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ใน 

ค ำขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

  ให้น ำข้อ ๒ วรรคสำม มำใช้บังคับกบักำรย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุด้์วยโดยอนุโลม 

 
  ข้อ ๒๘  ใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

ให้ใช้แบบ สป. ๑๕ ท้ำยกฎกระทรวงน้ี และให้มีอำยุไม่เกนิสำมปีนับแต่วันออกใบอนุญำต 

ให้น ำข้อ ๙ และข้อ ๑๓ มำใช้บังคับกบัผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุด้์วยโดยอนุโลม 

  เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดน้ี “ใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ 

มำจำกกำรเพำะพันธุ”์ หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงซำกของ 

สตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์

 
  ข้อ ๒๙  ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

ดังกล่ำวไปจำกจ ำนวนที่ได้รับอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำ 

จำกกำรเพำะพันธุแ์จ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๒ วรรคสำม ภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่มีกำร 

เปล่ียนแปลง เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จดแจ้งกำรเปล่ียนแปลงไว้ในใบอนุญำต 

  ถ้ำกำรเปล่ียนแปลงตำมวรรคหน่ึงเกิดจำกกำรสบืพันธุข์องสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้รับ 

อนุญำตให้ครอบครองอยู่แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก 

กำรเพำะพันธุค์รอบครองสตัว์ป่ำคุ้มครองน้ันต่อไปได้ ในกำรน้ี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จดแจ้งจ ำนวน 

สตัว์ป่ำคุ้มครองที่เพ่ิมข้ึนไว้ในใบอนุญำต และให้ผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครอง 

ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุจั์ดท ำเคร่ืองหมำยหรือหลักฐำนประจ ำตัวสตัว์ป่ำคุ้มครองตำมระเบียบที่อธบิดี

ก ำหนด 

 
  ข้อ ๓๐  ค ำขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำร 

เพำะพันธุ ์ให้เป็นไปตำมแบบที่อธบิดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 
 
 
 



 
 

๑๒๕ 
 

 
หมวด ๔ 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรโอนใบอนุญำต หรือกำรออกใบแทนใบอนุญำต 

ให้เพำะพันธุ ์ให้ค้ำ ให้น ำเคล่ือนที่ หรือให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำ  

ซำกของสตัว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำ 

   

 
  ข้อ ๓๑  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ผู้รับใบอนุญำต 

ให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ผู้รับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ  

หรือผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุผู้์ใดประสงค์จะขอ 

ต่ออำยุใบอนุญำต ให้ย่ืนค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตพร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอต่ออำยุ 

ใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

  กำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต จะแสดงไว้ในรำยกำรท้ำยใบอนุญำต หรือจะออก 

ใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดิมให้ใหม่กไ็ด้ 

 
  ข้อ ๓๒  ผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ัตว์ป่ำสงวนหรือสตัว์ป่ำคุ้มครอง  

ใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์หรือใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำ 

คุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุจ์ำกผู้ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ย่ืนค ำขอรับโอนใบอนุญำต 

พร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอรับโอนใบอนุญำต 

  กำรอนุญำตค ำขอรับโอนใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตจดแจ้งกำรโอนไว้ในใบอนุญำตโดย 

ให้ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำตลงลำยมือช่ือไว้ในใบอนุญำตด้วย 

 
  ข้อ ๓๓  ผู้รับโอนใบอนุญำตตำมข้อ ๓๒ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก  ำหนดไว้ส ำหรับกำร 

ด ำเนินกจิกำรที่ได้รับโอนใบอนุญำต และต้องมีควำมพร้อมเกี่ยวกบัสถำนที่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ที่จะด ำเนินกจิกำรที่ได้รับโอนใบอนุญำต 

 
  ข้อ ๓๔  ผู้รับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ผู้รับใบอนุญำต 

ให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ผู้รับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ  

หรือผู้รับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุผู้์ใดประสงค์จะ 

ขอรับใบแทนใบอนุญำตตำมข้อ ๖ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๘ ซ่ึงช ำรุด เสียหำย หรือสญูหำย ให้ย่ืน 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำตพร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

  กำรอนุญำตค ำขอใบแทนใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดิม 

โดยให้ระบุค ำว่ำ “ใบแทน” ไว้ที่ด้ำนหน้ำด้วย 

  ข้อ ๓๕  ให้น ำข้อ ๒ วรรคสำม มำใช้บังคับกบักำรย่ืนค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมข้อ ๓๑ 

กำรย่ืนค ำขอรับโอนใบอนุญำตตำมข้อ ๓๒ หรือกำรย่ืนค ำขอใบแทนใบอนุญำตตำมข้อ ๓๔ ด้วย โดยอนุโลม 

 



                                                          
      ๑๒๖ 

 

ข้อ ๓๖  ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต ค ำขอรับโอนใบอนุญำต ค ำขอใบแทนใบอนุญำต  

ให้เป็นไปตำมแบบที่อธบิดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

บทเฉพำะกำล 

   

 
  ข้อ ๓๗  ใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  

ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปภำยในก ำหนดเวลำสำมปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  

ใบอนุญำตให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำเคล่ือนที่เพ่ือ 

กำรค้ำ และใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุท์ี่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ 

กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปภำยในระยะเวลำที่ระบุไว้ในใบอนุญำต 

  ข้อ ๓๘  ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำ ใบอนุญำต 

ให้ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์ใบอนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ และใบอนุญำต 

ให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุก์่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ เป็นกำร 

ด ำเนินกำรเพ่ือขอรับใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงน้ี 

  ข้อ ๓๙  บรรดำแบบค ำขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุส์ตัว์ป่ำ แบบบัญชีแสดงชนิดและ

จ ำนวนสตัว์ป่ำที่มีอยู่เน่ืองในกำรด ำเนินกจิกำรเพำะพันธุส์ัตว์ป่ำ แบบค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำ 

ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ แบบค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำสตัว์ป่ำเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำ แบบบัญชีรับและจ ำหน่ำย

สตัว์ป่ำ ซำกของสตัว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ แบบบัญชีแสดงสถิติสัตว์ป่ำ  

ซำกของสตัว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ แบบหนังสอืก ำกบักำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำ ซำกของสัตว์ป่ำ 

หรือผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำ แบบหนังสอืแจ้งกำรน ำสตัว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของ 

สตัว์ป่ำคุ้มครองเคล่ือนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสตัว์ป่ำ แบบค ำขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสตัว์ป่ำ 

ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ ์แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต แบบค ำขอรับโอนใบอนุญำต และแบบค ำขอ 

ใบแทนใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำอธบิดีจะด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๗ ข้อ ๒๖  

ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๖ 

 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     (ลงนำม)       ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 

(นำยยงยุทธ   ยุทธวงศ์) 

            รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

    รักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีว่ำกำร 

      กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

รำชกจิจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๑ 



 
๑๒๗ 

 
 

หมำยเหตุ: เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธกีำร และเง่ือนไข กำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง 

กำรครอบครองและกำรน ำเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครอง  และซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง และกำรค้ำ 
สตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ท  ำจำกซำกของสตัว์ป่ำคุ้มครอง และเน่ืองจำก 
มำตรำ ๘ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สตัว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ตัว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ 
คุ้มครอง  กำรครอบครองและกำรน ำเคล่ือนที่เพ่ือกำรค้ำซ่ึงสัตว์ป่ำคุ้มครอง และซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองและ 
กำรค้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง ต้องปฏบัิติ 
ตำมหลักเกณฑ ์วิธกีำร และเง่ือนไขที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


