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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
และแจ้งแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะกับกรมประมงได้รับทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาต และการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งและดาเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงจึงออกระเบียบเพื่อกาหนดขั้นตอน และวิธีการขอ
และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมประมงว่ า ด้ ว ยการขอและการออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการอนุญาตให้จัดตั้ง และดาเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้ยื่นคาขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้เป็น
ผู้ออกใบอนุญาต
ข้อ 5 การขออนุญาตจัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ณ กองบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและก าหนดมาตรการ โดยผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งแสดงหรือ
แนบเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
(1) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขอ
(1.1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) แสดงทะเบียนบ้าน
(1.2) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) แนบรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
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(ข) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) แสดงทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(1.3) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด
(ก) แสดงหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) แสดงทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(1.4) กรณีบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
(ก) แสดงหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
(ค) แสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท างราชการออกให้ หรื อ
ใบส าคั ญ ประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว ของกรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น ของบริ ษั ท จ ากั ด หรื อ
บริษัทมหาชนจากัด
(ง) แสดงทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด
(จ) แสดงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ฉบับตีพิมพ์
(1.5) กรณีสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) แสดงใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิทุกคน
(ค) แสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท างราชการออกให้ หรื อ
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ของกรรมการทุกคนที่มีอานาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ง) แสดงทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอานาจลงนามผูกพันสหกรณ์
สมาคม หรือมูลนิธิ
(จ) แสดงข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(1.6) กรณีห น่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือ
รับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ
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(2) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง โครงการ ชนิดและจานวนสัตว์น้า การรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมอบอานาจ
(2.1) แสดงหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก หรือหนังสือสัญญาเช่า
(2.2) แนบโครงการและแผนการดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
ตามที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
(2.3) แนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสวนสัตว์สาธารณะให้ชัดเจน
(2.4) แนบแผนผังแสดงรายละเอียดบริเวณที่จัดแสดงในบริเวณสวนสัตว์สาธารณะ
(2.5) แนบแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีรายละเอียดสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการรับรองจากวิศวกร
(เช่น ที่จัด แสดง ที่พักสัต ว์น้า ที่กักกันสัตว์น้า ที่อาศัยสัต ว์น้า ระบบบาบัดน้า ระบบระบายน้า
ของสวนสัตว์สาธารณะ) รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ยื่นเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า หรือมีลักษณะเป็นแพ โป๊ะ
หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
(2.6) กรณีมีสัต ว์น้ าอยู่ในความครอบครอง ต้องแนบบัญชีรายการชนิด และจานวน
ของสัตว์น้า หรือซากของสัตว์น้าที่มีไว้ในครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ทางวิชาการ พร้อมหลักฐาน
การได้มาซึ่งสัตว์น้าตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตการนาเข้า - ส่งออกสัตว์น้า (สป. 5) ใบอนุญาต
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 9) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ (สป. 11) หรือใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
(สป. 15) (ถ้ามี)
(2.7) แนบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในกรณีที่เข้าข่ายต้องจัดทา
ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด
(2.8) กรณี ม อบอ านาจให้ ผู้ อื่ น มายื่ น ค าขอ ให้ แ นบหนั ง สื อ มอบอ านาจและส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและป้องกันความผิดพลาดในการจัดสร้างสวนสัตว์สาธารณะ ผู้ยื่นคาขอ
สามารถยื่นโครงการตามข้อ 5 (2) (2.2) - ข้อ 5 (2) (2.4) และแบบแปลนตามข้อ 5 (2) (2.5)
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนก็ได้
ข้อ 6 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตแล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ หากพบว่าคาขอรับ
ใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
ใบอนุ ญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในสามวันนับจากวันได้รับ
คาขอรับใบอนุญาต
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กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืน คาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ 7 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดวันและเวลาในการตรวจสอบสถานที่ตั้งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ พร้อมทั้งจัดทาหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
นาหนังสือดังกล่าวไปขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือสถานีตารวจภูธร
ในท้องที่ที่สวนสัตว์สาธารณะตั้งอยู่ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบมายังกรมประมงต่อไป
ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบสถานที่ตั้ง และประวั ติอาชญากรรมของ
ผู้ยื่นคาขอตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่ออธิบดีภายในสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บค าขอ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต และให้ อ ธิ บ ดี มี ห นัง สื อ แจ้ งผล
การพิจารณาไปยังผู้ยื่นคาขอทราบ ภายในห้าสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีได้รับคาขอ
ข้อ 9 ในการออกใบอนุญาตให้กาหนดอายุใบอนุญาตเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่อนุญาต
ข้อ 10 การต่ออายุใบอนุ ญาต การรับโอนใบอนุญาต หรือการขอรับใบแทนใบอนุญาต
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ข้อ 11 ในการแจ้ ง รายการเกี่ ย วกั บ ชนิ ด และจ านวนของสั ต ว์ป่ า สงวน สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ ในครอบครอง และการแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของ
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่เพิ่มจานวนขึ้นหรือลดจานวนลงแก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
และในกรณีสวนสัตว์สาธารณะใดมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โลมา แมนนาที ตาย ให้แนบเอกสาร
หลั ก ฐานสาเหตุก ารตายที่อ อกและรั บรองโดยสั ต วแพทย์ที่ ไ ม่ได้ เป็ นเจ้ า หน้า ที่ ของกิ จการสวนสัต ว์
สาธารณะของผู้รับอนุญาตประกอบการแจ้งดังกล่าวด้วย
ข้อ 12 การตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและการดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่จัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะต้องมีสถานที่และบริเวณที่ตั้งเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของสัตว์น้า มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง
(2) สถานที่
(2.1) อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบบารุงรักษาอยู่เสมอ นอกจากนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เข้าชม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(2.2) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งต่อสัตว์น้า ผู้ เข้าชม และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
(2.3) ต้องมีการจัดทาป้ายหรือสัญญาณเตือนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายต่อผู้เข้าชม
และป้ายแนะนาในการปฏิบัติตัวของผู้เข้าชม
(2.4) มีป้ายให้ความรู้อธิบายรายละเอียดสัตว์นาแต่
้ ละชนิด เช่น ชนิดสัตว์นา้ ถิ่นอาศัย
อายุ พฤติกรรม การสืบพันธุ์ อาหาร โดยจัดไว้ในสถานที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเห็นได้ชัดเจน
(2.5) ต้องมีป้ายบอกทางให้ชัดเจน รวมถึงทางออกฉุกเฉิน พร้อมป้ายแสดงทางออก
(2.6) ที่อาศัยสัตว์น้ า เช่น บ่อ ตู้ ลานแสดง ต้องมีสัดส่วนของพื้นที่ใช้ประโยชน์
ต่อจานวนสัต ว์น้าที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันสัตว์น้าหลุดรอด
และไม่เกิดอันตรายต่อสัตว์น้า
(2.7) ต้องมีการจัดสภาพสถานที่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้าให้มีความเหมาะสม
และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว์น้า
(2.8) มีการแยกระบบการเลี้ยงออกจากน้าทิ้งจากอาคาร หรือสานักงาน
(3) การจัดการทั่วไป
(3.1) ต้องมีการคานึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์น้า
(3.2) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
แผนการจั ด การกรณี สั ต ว์ น้ าหลุ ด แผนการจั ด การกรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ เช่ น น้ าท่ ว ม แผ่ น ดิ น ไหว
แผนป้องกันกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น กรณีคนตกน้า
หรือจมน้า และแผนอพยพสัตว์เลี้ยง
(3.3) มี แ นวทางหรื อ มาตรการในการป้ อ งกั น โรคสั ต ว์ สู่ ค นและคนสู่ สั ต ว์ ซึ่ ง ขึ้ น กั บ
ชนิดสัตว์น้า
(4) การจัดการระบบการเลี้ยงและการดูแลรักษา
(4.1) ต้องมีสัตวแพทย์และนักวิชาการด้านสัตว์น้าเพื่อทาหน้าที่ดูแล ป้องกัน และรักษา
สัตว์น้า อีกทั้งการใช้ยาและสารเคมีกับสัตว์น้าต้องอยู่ภายใต้คาแนะนาของสัตวแพทย์หรือนักวิชาการ
ด้านสัตว์น้า
(4.2) ต้องมีการจัดบริเวณที่กักกันสาหรับสัตว์น้าที่นาเข้ามาใหม่และที่พักสาหรับสัตว์น้า
บาดเจ็บหรือป่วย หรือสัตว์น้าที่มีความจาเป็นต้องแยกออกจากฝูงหรือที่เลี้ยง
(4.3) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ร วมถึ ง ยานพาหนะมี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย ต่ อ สั ต ว์ น้ า
กรณีมีการขนย้ายต้องอยู่ในการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์
(5) การจัดการด้านการแสดง
(5.1) ต้องไม่เป็นไปในลักษณะทรมานหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้า และต้องแนบ
รายละเอียดการจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัด เจนในโครงการและแผนการดาเนินกิจการสวนสัตว์
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สาธารณะด้วย หากมีการจัดแสดงกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในโครงการและแผนดังกล่าว
ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบ
(5.2) ในกรณีมีการจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
(ถ้ามี)
(6) การจัดการด้านอาหารสัตว์น้า
(6.1) ให้อาหาร อาหารเสริม และวิตามินเกลือแร่แก่สัตว์น้าให้ถูกสุขลักษณะคุณภาพ
และปริมาณที่เหมาะสม โดยคานึงถึงชนิด ขนาด อายุ ของสัตว์น้า
(6.2) วิธีการให้อาหารควรให้อย่างเหมาะสม และให้อาหารแก่สัตว์น้าอย่างทั่วถึง
(6.3) สถานที่ ภาชนะ อุปกรณ์ และวิธีการเก็บรักษาอาหารต้องคานึงถึงคุณภาพ
และถูกสุขลักษณะ
(7) การจัดการซากสัตว์น้าต้องจัดการซากสัตว์น้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามชนิดของซากสัตว์น้า
เช่น ซากจระเข้หรือซากโลมา ให้มีการเผาหรือฝังกลบ หรือรักษาสภาพเพื่อใช้ในการอื่นต่อไป
(8) บุคลากร
(8.1) ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาสัตว์น้า
(8.2) มี ก ารบ่ ง ชี้ บุ ค ลากรแยกออกจากบุ ค คลภายนอกอย่ า งชั ด เจน เช่ น มี ป้ า ย
ชุดเครื่องแบบ
(8.3) มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(8.4) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาให้ บุ ค ลากรได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการดู แ ล
รักษาสัตว์น้า และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งความรู้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(8.5) ต้องมีอัตราการปล่อยสัตว์น้าที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้าและระบบการเลี้ยงสัตว์น้า
แต่ละชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(8.6) ต้องมีการจัดการด้านคุณภาพน้าให้เหมาะสมตามชนิดของสัตว์น้าอย่างสม่าเสมอ
(8.7) มีการหาสาเหตุการตายของสัตว์น้า หากพบว่ามีการตายอย่างผิดปกติ เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคระบาด
(9) สิ่งแวดล้อม
(9.1) ต้องมีการควบคุม ดูแล จัดการน้าทิ้งภายในสวนสัตว์สาธารณะก่อนปล่อยน้าทิ้ง
ออกสู่ภายนอก โดยคุณภาพน้าทิ้งต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกาหนด
(9.2) มีการจัดการเรื่องความเค็มของน้าก่อนปล่อยน้าออกสู่ภายนอกสวนสัตว์สาธารณะ
กรณีสวนสัตว์สาธารณะอยู่ในพื้นที่น้าจืดและมีการใช้ความเค็มภายในสวนสัตว์สาธารณะ
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(10) มีการจดบันทึกข้อมูลหรือแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้า เช่น ประวัติการได้มา
ของสัตว์น้า การทาเครื่องหมายประจาตัว การเคลื่อนย้าย การเลี้ยงและการดูแลรักษา การจัดการ
ด้านอาหาร การจัดการซากสัตว์น้า เป็นต้น
ข้อ 13 ภายหลังจากการอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดาเนินกิจการ
สวนสัต ว์สาธารณะภายในสามปีนั บแต่วันได้รับอนุญาตจัด ตั้งและดาเนินกิ จการสวนสัต ว์ส าธารณะ
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และให้คาแนะนาการดาเนินการของสถานที่จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

รายละเอียดโครงการและแผนการดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
1. ชื่อสวนสัตว์สาธารณะ
2. เจ้าของโครงการ
3. ที่ตั้งสวนสัตว์สาธารณะ
4. พื้นที่ที่ดาเนินกิจการของสวนสัตว์สาธารณะ
5. วัตถุประสงค์
6. เป้าหมายโครงการ
7. แผนดาเนินการและแผนปรับปรุง
8. ชื่อสัตวแพทย์และนักวิชาการด้านสัตว์น้าประจาโครงการ
9. จานวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
10. ชนิดและจานวนของสัตว์น้า
11. วิธีการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ (ถ้ามี)
12. รายละเอียดลักษณะกิจกรรมที่จัดภายในสวนสัตว์สาธารณะ
13. ระบบการป้องกันความปลอดภัยในสวนสัตว์สาธารณะทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชม

