
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ข้อกําหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ข้อกําหนดว่าด้วยการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตามมาตรา ๖๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
(๓) ตามมาตรา ๖๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

ช่ัวคราว 
 
ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๒) ต้องจัดสวัสดิภาพดังต่อไปนี้ ให้แก่สัตว์ป่าคุ้มครองตามสมควรและเหมาะสม 

ตามชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น 
(ก) ดูแลไม่ให้สัตว์ป่าคุ้มครองอดอยากหรือหิวโหย และได้รับอาหารอย่างถูก

โภชนาการ 
(ข) ดูแลมิให้สัตว์ป่าคุ้มครองถูกทําร้าย ได้รับบาดเจ็บ หรือทุกข์ทรมานจากการ

เจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 
(ค) ดูแลมิให้สัตว์ป่าคุ้มครองเกิดความเครียดหรือความหวาดกลัว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๐ ง/หน้า ๓/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 
 

(ง) จัดสถานที่ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าคุ้มครองให้มีขนาดและลักษณะที่
เหมาะสมแก่การดํารงชีวิตตามสมควรกับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น 

(จ) ดูแลให้สัตว์ป่าคุ้มครองสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ตาม
สมควรกับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น 

(๓) ต้องดูแลไม่ให้สัตว์ป่าคุ้มครองทําอันตรายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๔) ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนการดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) นําสัตว์ป่าคุ้มครองไปเลี้ยงดู ณ สถานที่อ่ืน นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต เว้นแต่กรณีนําสัตว์ป่าคุ้มครองที่เจ็บป่วยไปรักษาให้ดําเนินการได้ทันที และให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่นําสัตว์ป่าไปรักษา 

(ข) เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง 
(ค) โอนใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 

เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไข
รายละเอียดในใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวให้ตรงกับที่ได้รับแจ้งและอนุญาต 
และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาก อธิบดีอาจพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แทน
ฉบับเดิมก็ได้ 

(๕) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครองมีจํานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธ์ุ หรือมีจํานวนลดลง
เนื่องจากการตาย หรือโดยเหตุใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับ
จากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองตายเนื่องจากโรคระบาดให้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบเหตุแห่งการตาย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงจํานวน และแก้ไข
ใบอนุญาตให้ตรงกับความจริง และรายงานต่ออธิบดีต่อไป 

(๖) กรณีสัตว์ป่าคุ้มครองมีจํานวนเพิ่มขึ้นให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซาก
ของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง 

กรณีเครื่องหมายสัตว์ป่าคุ้มครองชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ครอบครองแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ผู้ครอบครองจัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่าคุ้มครอง
ดังกล่าวใหม่ 

กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า
คุ้มครอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการดังกล่าว 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 
กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


