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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๓๐ วรรคสาม แห4งพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว4าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-าแห4งชาติ
ออกกฎกระทรวงไว* ดังต4อไปนี้ 

 
ข*อ ๑  ผู*ใดประสงค+จะจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ ต*องมีคุณสมบัติ

และไม4มีลักษณะต*องห*าม ดังต4อไปนี้ 
(๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) มีอายุไม4ต่ํากว4ายี่สิบป@บริบูรณ+ 
(ข) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู4ในราชอาณาจักร 
(ค) ไม4เปDนคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(ง) ไม4เปDนบุคคลล*มละลาย 
(จ) ไม4เคยต*องโทษทางอาญาตามกฎหมายว4าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า 
(ฉ) เปDนผู*มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิท่ีจะใช*ประโยชน+ในท่ีดิน

เพ่ือดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ 
(ช) ไม4อยู4ในระหว4างถูกพักใช*ใบอนุญาต หรือไม4เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออก

ตามกฎหมายว4าด*วยการสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า 
(๒) ในกรณีนิติบุคคล ผู*มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ต*องมีคุณสมบัติตาม 

(๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ด*วย 
 
ข*อ ๒  ผู*ใดประสงค+จะจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ ให*ยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ สป.๒๐ ท*ายกฎกระทรวงนี้ พร*อมด*วยเอกสาร หลักฐาน ดังต4อไปนี้ 
(๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาหรือภาพถ4ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก
ให* หรือใบสําคัญประจําตัวคนต4างด*าว 

(ข) สําเนาทะเบียนบ*านหรือภาพถ4ายสําเนาทะเบียนบ*าน 
(ค) สําเนาหรือภาพถ4ายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือ

สิทธิท่ีจะใช*ประโยชน+ในท่ีดินเพ่ือดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ 
(ง) โครงการและแผนการดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ 
(จ) แผนท่ี แบบแปลนและแผนผังท่ีตั้งสังเขปของสวนสัตว+สาธารณะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน*า ๓๑/๔ กันยายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ฉ) บัญชีรายการชนิดและจํานวนของสัตว+ป-า หรือซากของสัตว+ป-าท่ีมีไว*ใน
ครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมู4ทางวิชาการ พร*อมท้ังแสดงหลักฐานการได*มาด*วย (ถ*ามี) 

(ช) ในกรณีท่ีมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล*อม 
กําหนดให*ผู* ท่ีจะดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบ
สิ่งแวดล*อมตามกฎหมายว4าด*วยการส4งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแห4งชาติ ให*แนบรายงาน
การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล*อมดังกล4าวด*วย 

(๒) ในกรณีห*างหุ*นส4วนสามัญ 
(ก) รายชื่อและสัญชาติของผู*เปDนหุ*นส4วนทุกคน 
(ข) สําเนาหรือภาพถ4ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก

ให* หรือใบสําคัญประจําตัวคนต4างด*าว ของผู*เปDนหุ*นส4วนทุกคน 
(ค) สําเนาทะเบียนบ*านหรือภาพถ4ายสําเนาทะเบียนบ*านของผู*เปDนหุ*นส4วนทุก

คน 
(๓) ในกรณีห*างหุ*นส4วนสามัญจดทะเบียน หรือห*างหุ*นส4วนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ*นส4วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปDนห*าง
หุ*นส4วนสามัญจดทะเบียนหรือห*างหุ*นส4วนจํากัด ซ่ึงรับรองไว*ไม4เกินหกเดือน 

(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู*เปDนหุ*นส4วนทุกคน 
(ค) สําเนาหรือภาพถ4ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก

ให* หรือใบสําคัญประจําตัวคนต4างด*าว ของผู*เปDนหุ*นส4วนทุกคน 
(ง) สําเนาทะเบียนบ*านหรือภาพถ4ายสําเนาทะเบียนบ*าน ของผู*เปDนหุ*นส4วนทุก

คน 
(๔) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ*นส4วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปDน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงรับรองไว*ไม4เกินหกเดือน 

(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(ค) สําเนาหรือภาพถ4ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก

ให* หรือใบสําคัญประจําตัวคนต4างด*าว ของกรรมการผู*มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด 

(ง) สําเนาทะเบียนบ*านหรือภาพถ4ายสําเนาทะเบียนบ*านของกรรมการผู* มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(จ) สําเนาหรือภาพถ4ายหนังสือบริคณห+สนธิและข*อบังคับของบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดฉบับตีพิมพ+ 

(๕) ในกรณีสหกรณ+ สมาคม หรือมูลนิธิ 
(ก) ภาพถ4ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ+ สมาคม หรือมูลนิธิ 
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ+ สมาคม หรือมูลนิธิ 
(ค) สําเนาหรือภาพถ4ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก

ให* หรือใบสําคัญประจําตัวคนต4างด*าว ของกรรมการผู*มีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ+ สมาคม หรือ
มูลนิธิ 

(ง) สําเนาทะเบียนบ*านหรือภาพถ4ายสําเนาทะเบียนบ*านของกรรมการผู* มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อํานาจลงนามผูกพันสหกรณ+ สมาคม หรือมูลนิธิ 
(จ) สําเนาหรือภาพถ4ายข*อบังคับของสหกรณ+ สมาคม หรือมูลนิธิ 

(๖) ในกรณีหน4วยงานของรัฐหรือองค+การอ่ืนของรัฐท่ีเปDนนิติบุคคล ให*ยื่นหนังสือ
รับรองสถานภาพของหน4วยงานของรัฐหรือองค+การของรัฐ 

 
ข*อ ๓ ผู*ยื่นคําขอตามข*อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต*องมีเอกสารหลักฐานตามข*อ 

๒ (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ด*วย 
ในกรณีท่ีผู*ยื่นคําขอตามข*อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เปDนผู*ทําการแทน ต*อง

มีหนังสือมอบอํานาจแนบท*ายคําขอด*วย 
 
ข*อ ๔  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะตาม

ข*อ ๒ ให*ยื่นต4อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ณ สถานท่ี ดังต4อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีสัตว+ป-าเปDนสัตว+น้ํา ให*ยื่น ณ กองอนุรักษ+ทรัพยากรประมง กรมประมง 
(๒) ในกรณีท่ีเปDนสัตว+ป-าอ่ืนนอกจาก (๑) ให*ยื่น ณ กองการอนุญาต กรมป-าไม* 
 
ข*อ ๕  การจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ ในกรณีท่ีสัตว+ป-าเปDนสัตว+น้ํา 

ให*อธิบดีกรมประมงเปDนผู*มีอํานาจออกใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ และ
ในกรณีท่ีเปDนสัตว+ป-าอ่ืนนอกจากสัตว+น้ํา ให*อธิบดีกรมป-าไม*เปDนผู*มีอํานาจดังกล4าว 

 
ข*อ ๖  ใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะให*ใช*แบบ สป. ๒๑ 

ท*ายกฎกระทรวงนี้ 
 
ข*อ ๗  ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะผู*ใดประสงค+จะ

ขอต4ออายุใบอนุญาต ให*ยื่นคําขอต4ออายุใบอนุญาตพร*อมด*วยหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในแบบ สป.๒๒ 
ท*ายกฎกระทรวงนี้ ก4อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

การอนุญาตให*ต4ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว*ในรายการท*ายใบอนุญาต หรือจะออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให*ใหม4ก็ได* 

 
ข*อ ๘  ผู*ใดประสงค+จะรับโอนใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+

สาธารณะจากผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ ให*ยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตพร*อมด*วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว*ในแบบ สป.๒๓ ท*ายกฎกระทรวงนี้ 

การอนุญาตให*โอนใบอนุญาต ให*ผู*อนุญาตจดแจ*งการโอนไว*ในใบอนุญาตโดยให*ผู*
โอนและผู*รับโอนใบอนุญาตลงลายมือชื่อไว*ในใบอนุญาตด*วย 

 
ข*อ ๙  ผู*รับโอนใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว*สําหรับการดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ และต*องมีความพร*อมเก่ียวกับ
สถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ+ท่ีจะดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข*อ ๑๐  ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะผู*ใดประสงค+
จะขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให*ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตาม
แบบ สป.๒๔ ท*ายกฎกระทรวงนี้ พร*อมด*วยหลักฐานการรับแจ*งความของสถานีตํารวจแห4งท*องท่ีท่ี
ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือใบอนุญาตท่ีชํารุดนั้น 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให*อธิบดีออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต4ให*
ระบุคําว4า “ใบแทน” ไว*ท่ีด*านหน*าด*วย 

 
ข*อ ๑๑  เม่ือได*รับคําขอรับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ

ตามข*อ ๒ แล*ว ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบถ*วนถูกต*องแล*วให*เสนอต4อ
อธิบดีภายในสิบวันนับแต4วันท่ีได*รับคําขอเพ่ือพิจารณา 

ให*อธิบดีแจ*งผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+
สาธารณะ ให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห*าสิบวันนับแต4วันท่ีอธิบดีได*รับคําขอ 

 
ข*อ ๑๒  เม่ือได*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะแล*ว 

ก4อนเปOดดําเนินกิจการไม4น*อยกว4าสามสิบวัน แต4ไม4เกินหกสิบวัน ให*ผู*รับใบอนุญาตแจ*งรายการ
เก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว+ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-าดังกล4าวท่ีมีไว*ใน
ครอบครอง พร*อมท้ังแสดงหลักฐานการได*มาต4อพนักงานเจ*าหน*าท่ีเพ่ือตรวจสอบและจดแจงไว*ใน
ทะเบียนตามแบบ สป. ๒๕ ท*ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข*อ ๑๓  เม่ือปรากฏว4าสัตว+ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-าดังกล4าวท่ี

มีอยู4ในความครอบครองของผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะมีการเพ่ิม
จํานวนข้ึนหรือลดจํานวนลงเม่ือใด ผู*รับใบอนุญาตต*องแจ*งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว+
ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-าดังกล4าวท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนหรือลดจํานวนลงแก4พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีภายในหกสิบวันนับแต4ได*มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว+ป-าดังกล4าวตามแบบ สป.๒๖ ท*าย
กฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีท่ีสัตว+ป-าหรือซากของสัตว+ป-ามีการเพ่ิมจํานวนข้ึนตามวรรคหนึ่ง ผู*แจ*งต*อง
แสดงหลักฐานการได*มาซ่ึงสัตว+ป-าหรือซากของสัตว+ป-าท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนด*วย 

 
ข*อ ๑๔  ผู*ได*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องปฏิบัติ

ตามเง่ือนไข ดังต4อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีนักวิชาการด*านสัตว+ป-าและผู*ประกอบการบําบัดโรคสัตว+ชั้นหนึ่งประจําท่ี

สวนสัตว+สาธารณะ และหากดําเนินกิจการโดยมีสัตว+ป-าเปDนสัตว+น้ําด*วย ให*มีนักวิชาการด*านสัตว+น้ํา
ประจําเพ่ิมข้ึนอีกอย4างน*อยหนึ่งคน 

(๒) จํานวนและขนาดของสัตว+ป-าต*องมีความเหมาะสมและสัมพันธ+กับขนาดของสิ่ง
ปลูกสร*าง กรง คอก บ4อ หรือสิ่งอ่ืนท่ีเปDนอยู4ของสัตว+ป-า 

(๓) จัดสภาพสถานท่ีอยู4ของสัตว+ป-าให*มีความเหมาะสม และสามารถดํารงชีวิตอยู4ได*
โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว+ป-านั้น 

(๔) ในกรณีท่ีมีการจัดให*มีการแสดงของสัตว+ป-า ต*องไม4เปDนการทรมานหรืออาจเปDน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อันตรายต4อสัตว+ป-า 
(๕) จัดให*มีระบบปQองกันมลพิษตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล*อม 
(๖) จัดให*มีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับประชาชนท่ีเข*าชมและท่ีอาศัยอยู4ใน

บริเวณใกล*เคียงสวนสัตว+สาธารณะ 
(๗) ต*องยินยอมให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีเข*าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาต 

โดยต*องอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแก4พนักงานเจ*าหน*าท่ีในการปฏิบัติงานตามหน*าท่ีใน
ระหว4างเวลาพระอาทิตย+ข้ึนถึงพระอาทิตย+ตก 

 
ข*อ ๑๕  สวนสัตว+สาธารณะต*องมีสถานท่ีและบริเวณท่ีต้ังท่ีเหมาะสม และไม4

ก4อให*เกิดความเดือดร*อนรําคาญแก4ประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในบริเวณใกล*เคียง 
 
ข*อ ๑๖  ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องแสดง

ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว*ในท่ีเปOดเผย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนิน
กิจการสวนสัตว+สาธารณะ 

 
ข*อ ๑๗  ให*ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะจัดทํา

เครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว+ป-าและซากของสัตว+ป-าตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 
ข*อ ๑๘  เม่ือผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะประสงค+

จะแก*ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานท่ีอยู4ของสัตว+ป-าหรือบริเวณท่ีต้ังของสวนสัตว+
สาธารณะในส4วนท่ีเก่ียวกับความเปDนอยู4ของสัตว+ป-า หรือความปลอดภัยของประชาชนท่ีเข*าชมและท่ี
อาศัยอยู4ในบริเวณใกล*เคียง ต*องได*รับอนุญาตจากอธิบดี 

 
 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ชูชีพ  หาญสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีว4าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท*าย] 
 

๑. คําขอรับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ (สป.๒๐) 
๒. ใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ (สป.๒๑) 
๓. คําขอต4ออายุใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ (สป.๒๒) 
๔. คําขอโอนและรับโอนใบอนุญาต (สป.๒๓) 
๕ คําขอรับใบแทนใบอนุญาต (สป.๒๔) 
๖. แบบแจ*งชนิด และจํานวนของสัตว+ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-า

ดังกล4าวก4อนเปOดดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะ (สป.๒๕) 
๗. แบบแจ*งชนิด และจํานวนของสัตว+ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-า

ดังกล4าวท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนหรือลดจํานวนลง (สป.๒๖) 
 

(ดูข*อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๘ วรรคสาม และมาตรา 
๒๙ วรรคสาม แห4งพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได*กําหนดให*การขอ
อนุญาต การอนุญาต การต4ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให*
จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องเปDนไปตามหลักเกณฑ+ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา ๓๐ แห4งพระราชบัญญัติสงวนและคุ*มครองสัตว+ป-า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได*
กําหนดให*ผู*รับใบอนุญาตให*จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว+สาธารณะต*องแจ*งรายการเก่ียวกับชนิด
และจํานวนสัตว+ป-าสงวน สัตว+ป-าคุ*มครอง หรือซากของสัตว+ป-าดังกล4าวท่ีมีไว*ในครอบครอบก4อนจะ
เปOดดําเนินการ รวมท้ังจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงในระหว4างดําเนินการด*วย โดยให*ปฏิบัติตามวิธีการ
และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปDนต*องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิรวัชร+/ปรับปรุง 
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