๑๑๗

(สำเนำ)
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง กำรครอบครองและกำรนำเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง และซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง
และกำรค้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๘ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐
และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำแห่งชำติ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๑
กำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ข้ อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ให้ ย่นื คำขอรับ
ใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง พร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอรับ
ใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ในกรณีท่ผี ้ ูย่ นื คำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเป็ นผู้รับ
ใบอนุญำตให้ จัดตั้งและดำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ ให้ ขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวน
หรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่อยู่ในควำมครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กจิ กำรสวนสัตว์สำธำรณะได้ สำหรับบุคคลอื่น
จะขอรับได้ เฉพำะใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่กำหนดตำมมำตรำ ๑๗
กำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมวรรคหนึ่ง
ให้ ย่ นื ต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่เี ป็ นสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ในกรุงเทพมหำนคร ให้ ย่ นื ที่สำนัก
อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพ์ ืช ส่วนในท้ องที่อ่นื ให้ ย่ นื ที่สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดที่สตั ว์ป่ำนั้นอยู่
(๒) ในกรณีท่สี ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองนั้นเป็ นสัตว์นำ้ ในกรุงเทพมหำนคร
ให้ ย่ นื ที่สำนักบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรประมง กรมประมง ส่วนในท้ องที่อ่นื ให้ ย่ นื ที่สำนักงำนประมงจังหวัด
ที่สตั ว์นำ้ นั้นอยู่

๑๑๘
ข้ อ ๓ ผู้ย่นื คำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นเจ้ ำของกิจกำรและมีทรัพย์สนิ หรือมีฐำนะดีพอที่จะดำเนินกิจกำรได้
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สบิ ปี บริบูรณ์
(๓) มีภมู ิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
(๔) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็ นคน
ไร้ ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
(๕) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
(๖) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญำต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออก
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เว้ นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวจะผ่ำน
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
(๗) ไม่เคยต้ องคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้ จำคุกและได้ รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำนั้น
ในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ หรือกฎหมำยว่ำด้ วยศุลกำกร หรือ
กฎหมำยว่ำด้ วยกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ ำ เฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรนำเข้ ำหรือกำรส่งออกซึ่งสัตว์ป่ำ
ในกรณีท่ผี ้ ูขอรับใบอนุญำตเป็ นนิติบุคคล ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ ต้ องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ด้ วย
ข้ อ ๔ ในกำรขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตต้ องยื่นโครงกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง และแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับสถำนที่
ที่จะใช้ ทำกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำนั้นพร้ อมกับคำขอด้ วย
โครงกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมวรรคหนึ่ง ต้ องระบุรำยละเอียด
เกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่ำ ประเภทของสัตว์ป่ำ จำนวนผู้ดูแลและเลี้ยงสัตว์ป่ำ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องในกำรดำเนินกำร แผนที่ แผนผัง และรำยกำรอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงของสถำนที่
เพำะพันธุ์ รวมถึงวิธกี ำรเพำะพันธุ์ ขั้นตอนกำรดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน
ข้ อ ๕ ในกรณีท่ผี ้ ูขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองมิใช่เป็ น
ผู้รับใบอนุญำตให้ จัดตั้งและดำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ จะต้ องแสดงหลักฐำนกำรได้ มำหรือกำรจะ
ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ประสงค์จะเพำะพันธุพ์ ร้ อมกับคำขอด้ วย
กำรได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองของผู้ขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครองตำมวรรคหนึ่งจะต้ องเป็ นกำรได้ มำโดยชอบด้ วยกฎหมำยในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองอยู่ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ บังคับ หรือได้ มำจำกกำรจำหน่ำยของผู้มีไว้ ในครอบครองโดยชอบด้ วย
กฎหมำยอยู่ก่อนหรือในวันที่พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ บังคับ
(๒) ได้ ครอบครองสัตว์ป่ำอยู่ก่อนวันที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ สตั ว์ป่ำนั้นเป็ นสัตว์ป่ำ
คุ้มครองตำมมำตรำ ๖ ใช้ บังคับ หรือได้ มำจำกกำรจำหน่ำยของผู้มีไว้ ในครอบครองก่อนวันที่มีกฎกระทรวง
กำหนดให้ สตั ว์ป่ำนั้นเป็ นสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมมำตรำ ๖
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(๓) ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ทำงรำชกำรจัดหำเพื่อกิจกำรเพำะพันธุต์ ำมมำตรำ ๒๖
(๔) ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรจำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตให้ จัดตั้งและดำเนิน
กิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะที่เลิกดำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะตำมมำตรำ ๓๒ หรือจำกกำรจำหน่ำยของ
ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำคุ้มครองที่เลิกดำเนินกิจกำร
(๕) ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรจำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุต์ ำมมำตรำ ๒๐ หรือได้ มำจำกกำรจำหน่ำยของผู้รับใบอนุญำตที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๓
(๖) ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรนำเข้ ำตำมมำตรำ ๒๓ หรือมำตรำ ๒๔
(๗) ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองจำกกำรแจ้ งรำยกำรเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่ำ
คุ้มครองต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
ข้ อ ๖ กำรพิจำรณำอนุญำตคำขอตำมข้ อ ๒ ให้ คำนึงถึงควำมเหมำะสมของโครงกำร
เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรดำเนินกิจกำร
เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ฐำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนควำมเหมำะสมของสถำนที่กบั
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่จี ะใช้ ดำเนินกิจกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองให้ ใช้ แบบ สป. ๙
ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๗ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองจะต้ องดำเนินกำร
ตำมโครงกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ย่ นื ไว้ ภำยในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ รับใบอนุญำต
ข้ อ ๘ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็ นสัตว์บกต้ อง
จัดให้ มีสัตวแพทย์ประจำในกรณีเป็ นผู้เพำะพันธุร์ ำยใหญ่หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งออกเชิงพำณิชย์
ส่วนผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็ นสัตว์บกในกรณีอ่นื ให้ มีสัตวแพทย์
หรือสัตวบำลมำดูแลเป็ นครั้งครำว
ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็ นสัตว์นำ้ ต้ องจัดให้ มี
สัตวแพทย์ หรือนักวิชำกำรด้ ำนสัตว์นำ้ ประจำในกรณีเป็ นผู้เพำะพันธุร์ ำยใหญ่หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ส่งออกเชิงพำณิชย์ ส่วนผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็ นสัตว์นำ้ ในกรณี
อื่น ให้ มีสตั วแพทย์ หรือนักวิชำกำรด้ ำนสัตว์นำ้ มำดูแลเป็ นครั้งครำว
กิจกำรใดเป็ นกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองรำยใหญ่หรือเป็ นกำร
เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเพื่อกำรส่งออกเชิงพำณิชย์ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้ อ ๙ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองต้ องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองให้ อยู่ในสภำพอันสมควรและปลอดภัย
และเหมำะสมกับสถำนที่

๑๒๐
(๒) จัดสถำนที่ท่ใี ช้ เลี้ยงดูสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองให้ เหมำะสมมิให้ เกิดควำม
เดือดร้ อนรำคำญแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ เคียง
(๓) ดูแลป้ องกันมิให้ สตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองทำอันตรำยแก่ผ้ ูอ่นื
ข้ อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองต้ องจัดทำบัญชี
แสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่มีอยู่เนื่องในกำรดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำ
สงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองและยื่นต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้
(๑) กำรยื่นบัญชีครั้งแรก ให้ ย่นื ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับใบอนุญำตสำหรับ
กรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองมีสตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่จะทำกำรเพำะพันธุอ์ ยู่แล้ วในขณะได้ รับใบอนุญำต หรือภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ มำซึ่งสัตว์ป่ำ
สงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะทำกำรเพำะพันธุส์ ำหรับกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวน
หรือสัตว์ป่ำคุ้มครองยังไม่มีสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะทำกำรเพำะพันธุใ์ นขณะได้ รับใบอนุญำต
(๒) กำรยื่นบัญชีประจำปี ให้ ย่นื ปี ละสองครั้ง โดยยื่นในสัปดำห์แรกของเดือนมกรำคม
และเดือนกรกฎำคมของแต่ละปี
ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเก็บสำเนำบัญชีท่จี ัดทำขึ้น
ตำมวรรคหนึ่งไว้ ณ สถำนที่ท่ไี ด้ รับอนุญำตให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง เพื่อให้ พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบได้
ข้ อ ๑๑ ในกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองได้ สตั ว์ป่ำ
สงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะทำกำรเพำะพันธุเ์ พิ่มเติมในระหว่ำงกำรดำเนินกิจกำร ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำต
ให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองนั้น
ตำมหลักเกณฑ์ท่อี ธิบดีกำหนดต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม พร้ อมทั้งจัดทำและยื่นบัญชีตำม
ข้ อ ๑๐ ก่อนที่จะเริ่มทำกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองนั้น
ข้ อมูลที่แจ้ งตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้ อยต้ องระบุชนิด เพศ และอำยุของสัตว์ป่ำสงวนหรือ
สัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว
ในกรณีท่สี ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองซึ่งได้ มำตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีเครื่องหมำย
หรือหลักฐำนประจำตัวสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือ
สัตว์ป่ำคุ้มครองจัดทำเครื่องหมำยหรือหลักฐำนประจำตัวสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด
ข้ อ ๑๒ ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองจัดทำเครื่องหมำย
หรือหลักฐำนประจำตัวสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุต์ ำมระเบียบที่อธิบดี
กำหนด
ข้ อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองต้ องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในใบอนุ ญำต รวมทั้งต้ องแสดงใบอนุญำตไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ท่ไี ด้ รับอนุญำต

๑๒๑
ให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง และต้ องอำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
ข้ อ ๑๔ ในกรณีท่พี นักงำนเจ้ ำหน้ ำที่พบว่ำผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ัตว์ป่ำสงวน
หรือสัตว์ป่ำคุ้มครองใช้ วิธกี ำรเพำะพันธุส์ ัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดใดไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้ อง
ตำมวิธกี ำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดนั้น หรือละเลยไม่จัดหำสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครองตำมที่ได้ รับอนุญำตชนิดใดเพื่อทำกำรเพำะพันธุ์ภำยในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ รับอนุญำต ให้ พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่มีอำนำจตักเตือนผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเพื่อให้ ปฏิบัติให้
ถูกต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนดได้ ถ้ ำผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองยัง
ฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบัติตำม ให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่รำยงำนต่ออธิบดีเพื่อมีคำสั่งให้ ระงับกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวน
หรือสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดนั้น
ข้ อ ๑๕ เมื่อผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองประสงค์
จะเลิกดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองก่อนสิ้นอำยุใบอนุญำต ให้ แจ้ งพนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม ทรำบล่วงหน้ ำ และให้ ส่งใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครองคืนให้ แก่พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วันที่ได้ แจ้ งกำรเลิกดำเนินกิจกำรเพำะพันธุ์
สัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ถ้ ำผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองประสงค์จะเลิกดำเนิน
กิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองบำงชนิด ให้ แจ้ งพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม
ทรำบล่วงหน้ ำ และให้ นำใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองมำให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
ขีดฆ่ำชนิดของสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะเลิกดำเนินกิจกำรภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วันที่ได้ แจ้ ง
กำรเลิกดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดนั้น
ข้ อ ๑๖ ในกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุ ญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเลิก
ดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำตำมข้ อ ๑๕ และไม่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครองนั้นต่อไป ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตดังกล่ำวดำเนินกำรจำหน่ำยสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่มีอยู่ในครอบครองให้ แก่ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ จัดตั้งและดำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ หรือจำหน่ำย
สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุไ์ ด้ ให้ แก่ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำคุ้มครองรำยอื่น หรือผู้รับ
ใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ให้ เสร็จสิ้นภำยในหนึ่งร้ อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ แจ้ งกำรเลิกดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
เมื่อสิ้นระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้ ว หำกยังมีสตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองเหลืออยู่
ในควำมครอบครอง ให้ สตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน และให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้
เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองซึ่งเลิกดำเนินกิจกำรส่งมอบสัตว์ป่ำนั้นให้ แก่พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม เพื่อนำไปดำเนินกำรต่อไป

๑๒๒
ข้ อ ๑๗ คำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง และบัญชี
แสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครองที่มีอยู่เนื่องในกำรดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำ
สงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ให้ เป็ นไปตำมแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
หมวด ๒
กำรค้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำก
ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ข้ อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะค้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่กำหนดตำมมำตรำ ๑๗ ที่ได้ มำจำก
กำรเพำะพันธุ์ ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว
ให้ ย่นื คำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุพ์ ร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้
ในคำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ให้ นำข้ อ ๒ วรรคสำม และข้ อ ๓ มำใช้ บังคับกับกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำ
คุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุด์ ้ วยโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๙ ใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ให้ ใช้ แบบ สป. ๑๑
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และให้ มีอำยุหนึ่งปี นับแต่วันออกใบอนุญำต
ให้ นำข้ อ ๙ และข้ อ ๑๓ มำใช้ บังคับกับผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำก
กำรเพำะพันธุด์ ้ วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ”์
หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้ แก่ผ้ ูขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่กำหนดตำม
มำตรำ ๑๗ ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำก
กำรเพำะพันธุ์ หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำร
เพำะพันธุ์
ข้ อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุใ์ ห้ ถือว่ำได้ รับ
อนุญำตให้ ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ รับอนุญำตให้ ค้ำ โดยชอบด้ วย
กฎหมำย
ข้ อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุต์ ้ องจัดทำ
บัญชีรับและจำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำก
ของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดที่อธิบดีกำหนดและจัดทำบัญชีแสดงสถิติสตั ว์ป่ำคุ้มครอง
ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง เก็บรักษำไว้ ณ สถำนที่ท่ใี ช้
ดำเนินกิจกำรตำมที่ระบุไว้ ในใบอนุญำตไม่น้อยกว่ำสองปี นับแต่วันที่รับหรือจำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว เพื่อให้
พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบได้

๑๒๓
ข้ อ ๒๒ เมื่อผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุจ์ ำหน่ำย
สัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว
ให้ แก่บุคคลใด ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุอ์ อกหนังสือกำกับกำร
จำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองให้ แก่
บุคคลนั้น
ทุกครั้งที่มีกำรจำหน่ำย เว้ นแต่เป็ นกำรจำหน่ำยซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเพื่อนำไปบริโภค
ข้ อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุผ์ ้ ูใดประสงค์
จะนำสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ ให้ ย่ นื คำขอรับใบอนุญำตให้ นำ
สัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำพร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำ
คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ
ข้ อ ๒๔ ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำให้ ใช้ แบบ สป. ๑๓
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และให้ มีอำยุไม่เกินห้ ำวันนับแต่วันออกใบอนุญำต
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ”
หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้ แก่ผ้ ูขอรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ
หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้ นำซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ
ข้ อ ๒๕ ในกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำนำสัตว์ป่ำ
คุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำ
คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำแจ้ งเป็ นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ประจำด่ำนตรวจสัตว์ป่ำนั้น
เมื่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ประจำด่ำนตรวจสัตว์ป่ำได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ องของใบอนุญำต
และสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่จะนำเคลื่อนที่ผ่ำนแล้ ว ให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ประจำ
ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์ป่ำได้
โดยแสดงกำรอนุญำตไว้ ในใบอนุญำตนั้น
ข้ อ ๒๖ คำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ คำขอรับ
ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ บัญชีรับและจำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง บัญชีแสดงสถิติสตั ว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง หนังสือแจ้ งกำรนำสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ ให้ เป็ นไปตำมแบบที่อธิบดีกำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๑๒๔
หมวด ๓
กำรครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ข้ อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่กำหนดตำม
มำตรำ ๑๗ ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ หรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองดังกล่ำว ให้ ย่ นื คำขอรับใบอนุญำต
ให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์พร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ใน
คำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ให้ นำข้ อ ๒ วรรคสำม มำใช้ บังคับกับกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุด์ ้ วยโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๘ ใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ให้ ใช้ แบบ สป. ๑๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และให้ มีอำยุไม่เกินสำมปี นับแต่วันออกใบอนุญำต
ให้ นำข้ อ ๙ และข้ อ ๑๓ มำใช้ บังคับกับผู้รับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำ
คุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุด์ ้ วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “ใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้
มำจำกกำรเพำะพันธุ”์ หมำยควำมถึง ใบอนุญำตที่ออกให้ แก่ผ้ ูขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ หรือผู้ขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งซำกของ
สัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
ข้ อ ๒๙ ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ดังกล่ำวไปจำกจำนวนที่ได้ รับอนุญำต ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำ
จำกกำรเพำะพันธุแ์ จ้ งต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมข้ อ ๒ วรรคสำม ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่จดแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงไว้ ในใบอนุญำต
ถ้ ำกำรเปลี่ยนแปลงตำมวรรคหนึ่งเกิดจำกกำรสืบพันธุข์ องสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ รับ
อนุญำตให้ ครอบครองอยู่แล้ ว ให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำก
กำรเพำะพันธุค์ รอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองนั้นต่อไปได้ ในกำรนี้ ให้ พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่จดแจ้ งจำนวน
สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นไว้ ในใบอนุญำต และให้ ผ้ ูรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุจ์ ัดทำเครื่องหมำยหรือหลักฐำนประจำตัวสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมระเบียบที่อธิบดี
กำหนด
ข้ อ ๓๐ คำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำร
เพำะพันธุ์ ให้ เป็ นไปตำมแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๑๒๕
หมวด ๔
กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรโอนใบอนุญำต หรือกำรออกใบแทนใบอนุญำต
ให้ เพำะพันธุ์ ให้ ค้ำ ให้ นำเคลื่อนที่ หรือให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำ
ซำกของสัตว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ
ข้ อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ผู้รับใบอนุญำต
ให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ผู้รับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ
หรือผู้รับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุผ์ ้ ูใดประสงค์จะขอ
ต่ออำยุใบอนุญำต ให้ ย่ นื คำขอต่ออำยุใบอนุญำตพร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
กำรอนุญำตให้ ต่ออำยุใบอนุญำต จะแสดงไว้ ในรำยกำรท้ำยใบอนุญำต หรือจะออก
ใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดิมให้ ใหม่กไ็ ด้
ข้ อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ัตว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ หรือใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำ
คุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุจ์ ำกผู้ได้ รับใบอนุญำตดังกล่ำวข้ ำงต้ น ให้ ย่ นื คำขอรับโอนใบอนุญำต
พร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอรับโอนใบอนุญำต
กำรอนุญำตคำขอรับโอนใบอนุญำต ให้ ผ้ ูอนุญำตจดแจ้ งกำรโอนไว้ ในใบอนุญำตโดย
ให้ ผ้ ูโอนและผู้รับโอนใบอนุญำตลงลำยมือชื่อไว้ ในใบอนุญำตด้ วย
ข้ อ ๓๓ ผู้รับโอนใบอนุญำตตำมข้ อ ๓๒ ต้ องมีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ดำเนินกิจกำรที่ได้ รับโอนใบอนุญำต และต้ องมีควำมพร้ อมเกี่ยวกับสถำนที่ เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่จะดำเนินกิจกำรที่ได้ รับโอนใบอนุญำต
ข้ อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ผู้รับใบอนุญำต
ให้ ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ผู้รับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ
หรือผู้รับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุผ์ ้ ูใดประสงค์จะ
ขอรับใบแทนใบอนุญำตตำมข้ อ ๖ ข้ อ ๑๙ ข้ อ ๒๔ และข้ อ ๒๘ ซึ่งชำรุด เสียหำย หรือสูญหำย ให้ ย่นื
คำขอใบแทนใบอนุญำตพร้ อมด้ วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ในคำขอใบแทนใบอนุญำต
กำรอนุญำตคำขอใบแทนใบอนุญำต ให้ ผ้ ูอนุญำตออกใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดิม
โดยให้ ระบุคำว่ำ “ใบแทน” ไว้ ท่ดี ้ ำนหน้ ำด้ วย
ข้ อ ๓๕ ให้ นำข้ อ ๒ วรรคสำม มำใช้ บังคับกับกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมข้ อ ๓๑
กำรยื่นคำขอรับโอนใบอนุญำตตำมข้ อ ๓๒ หรือกำรยื่นคำขอใบแทนใบอนุญำตตำมข้ อ ๓๔ ด้ วย โดยอนุโลม

๑๒๖
ข้ อ ๓๖ คำขอต่ออำยุใบอนุญำต คำขอรับโอนใบอนุญำต คำขอใบแทนใบอนุญำต
ให้ เป็ นไปตำมแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
บทเฉพำะกำล

ข้ อ ๓๗ ใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำที่ได้ ออกไว้ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ
ให้ ยังคงใช้ ได้ ต่อไปภำยในกำหนดเวลำสำมปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ
ใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำเคลื่อนที่เพื่อ
กำรค้ ำ และใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุท์ ่ไี ด้ ออกไว้ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ ให้ ยังคงใช้ ได้ ต่อไปภำยในระยะเวลำที่ระบุไว้ ในใบอนุญำต
ข้ อ ๓๘ ให้ ถือว่ำกำรดำเนินกำรเพื่อขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำ ใบอนุญำต
ให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ และใบอนุญำต
ให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุก์ ่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ เป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อขอรับใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๓๙ บรรดำแบบคำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำ แบบบัญชีแสดงชนิดและ
จำนวนสัตว์ป่ำที่มีอยู่เนื่องในกำรดำเนินกิจกำรเพำะพันธุส์ ัตว์ป่ำ แบบคำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำ
ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ แบบคำขอรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำ แบบบัญชีรับและจำหน่ำย
สัตว์ป่ำ ซำกของสัตว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ แบบบัญชีแสดงสถิติสัตว์ป่ำ
ซำกของสัตว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ แบบหนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์ป่ำ ซำกของสัตว์ป่ำ
หรือผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำ แบบหนังสือแจ้ งกำรนำสัตว์ป่ำคุ้มครองหรือซำกของ
สัตว์ป่ำคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ แบบคำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำ
ที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์ แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต แบบคำขอรับโอนใบอนุญำต และแบบคำขอ
ใบแทนใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ ยังคงใช้ ได้ ต่อไปจนกว่ำอธิบดีจะดำเนินกำรตำมข้ อ ๑๗ ข้ อ ๒๖
ข้ อ ๓๐ และข้ อ ๓๖
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงนำม)

ยงยุทธ ยุทธวงศ์

(นำยยงยุทธ ยุทธวงศ์)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รักษำรำชกำรแทนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๑

๑๒๗
หมำยเหตุ: เหตุผลในกำรประกำศใช้ กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไข กำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง
กำรครอบครองและกำรนำเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง และซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และกำรค้ ำ
สัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และเนื่องจำก
มำตรำ ๘ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ กำรขอและกำรออกใบอนุญำตในกำรเพำะพันธุส์ ตั ว์ป่ำสงวนหรือสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง กำรครอบครองและกำรนำเคลื่อนที่เพื่อกำรค้ ำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง และซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครองและ
กำรค้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง ซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกซำกของสัตว์ป่ำคุ้มครอง ต้ องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี้

