พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497
…………………….
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2497
เปนปที่ 9 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการสวนสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สัตว”
“องคการ”
“พนักงาน”
“ผูอํานวยการ”
“คณะกรรมการ”

หมายความรวมถึง
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

สัตวบก สัตวน้ํา และสัตวปก ทุกชนิด
องคการสวนสัตว
พนักงานขององคการสวนสัตว
ผูอํานวยการองคการสวนสัตว
คณะกรรมการองคการสวนสัตว

มาตรา 4 ใหจัดตั้งองคการขึ้นองคการหนึ่ง เรียกวา “องคการสวนสัตว” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) จัดดําเนินการ สงเสริม รวบรวมสัตวนานาชนิดไวเพื่อประโยชนในการศึกษา และ
อํานวยบริการแกประชาชน
(2) สงเสริมและจัดใหมกี ารบํารุงและผสมพันธุสัตวตางๆ ไวเพื่อมิใหสูญพันธุ
(3) จัดดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตวขององคการ
(4) จัดบริการสาธารณะเพื่อใหเปนที่พักผอนของประชาชนโดยแทจริง
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว ใหองคการมีอํานาจรวมถึง
-2-/4.1 สราง ซื้อ…

-24.1 สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย ยืม ใหยืม เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง
ทําการแลกเปลี่ยน โอน ดวยประการใดๆ ซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิ์ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
4.2 กูยืมเงิน ใหกยู ืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย รับเงิน หรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให รับเงินคาธรรมเนียม
การกูยืมเงิน ถาเปนจํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเสียกอน
4.3 กระทําการอืน่ ใดอันเปนการสงเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว
มาตรา 5 องคการมีสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดพระนคร และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทน
ขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา 6 ใหกระทรวงมหาดไทยโอนกิจการ สิทธิ หนาที่ ทรัพยสนิ สินทรัพย หนี้สิน และความ
รับผิด ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการสวนสัตวดุสิตของเทศบาลนครกรุงเทพ ซึ่งอยูในความควบคุมของ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนพนักงานของกิจการดังกลาวกอนวันใชพระราชกฤษฎีกานี้บังคับ ใหแกองคการ
ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 7 ใหกําหนดทุนขององคการเปนจํานวนเงินสองลานบาท โดยรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
มาตรา 8 ใหองคการรับโอนกิจการสวนสัตวดุสิตของเทศบาลกรุงเทพ ซึ่งอยูในความควบคุมของ
กระทรวงมหาดไทยมาจัดดําเนินการ
มาตรา 9 เงินสํารองขององคการใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดา ซึ่งตั้งไวเผื่อขาดเงินสํารอง
เพื่อขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่นๆ เพื่อความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ
ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
มาตรา 10 รายไดที่องคการไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนขององคการสําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ
มาตรา 11 ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาหกคน แตไมเกินสิบคนเปนผูบ ริหารกิจการองคการ
กรรมการตองเปนผูมีสัญชาติไทย

-3-/มาตรา 12 ใหนายกรัฐมนตรี...

-3มาตรา 12 ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาทีก่ ํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการ และเพื่อ
ประโยชนแหงการนี้ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ หรือพนักงานมา
ชี้แจงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหทํารายงานยื่นก็ได
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป ซึ่งกิจการขององคการให
เปนไปตามวัตถุประสงคดังบัญญัติไวในมาตรา 4 อํานาจ และหนาที่เชนวานีใ้ หรวมถึง
(1) วางระเบียบขอบังคับการบริหารขององคการ
(2) เปนตัวแทนขององคการในกิจการทัว่ ไป แตจะมอบหมายใหผูอํานวยการหรือพนักงาน
อื่นใดเปนผูแทนขององคการในกิจการใดก็ได
(3) วางขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม
(4) แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตลอดจน
ลงโทษทางวินยั แกพนักงานขององคการ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(5) แตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการ
(6) วางขอบังคับวาดวยการบัญชี การสอบบัญชี และการตรวจบัญชี
(7) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน
การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินยั ของพนักงาน ตลอดจนกําหนดจํานวนอัตรา ตําแหนง อัตราเงินเดือน
คาจาง และเงินอื่นๆ ของพนักงาน
(8) กําหนดอัตราเงินสะสมของผูอํานวยการและพนักงาน และวางระเบียบการจายคืนเงิน
สะสม
มาตรา 14 ใหผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการขององคการใหเปนไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตําแหนง
มาตรา 15 ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ
และผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ และพนักงาน อาจไดรับเงินบําเหน็จ หรือเงิน
รางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
-4-/มาตรา 16 ประธานกรรมการ…

-4มาตรา 16 ประธานกรรมการ และกรรมการ ยอมพนจากตําแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
มาตรา 17 ใหองคการวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง แยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ
มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) การรับและการจายเงิน
(2) สินทรัพยและหนี้สิน
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความ
อันเปนเหตุที่มาของรายการนั้นๆ
มาตรา 18 ทุกปใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหนึง่ หรือหลายคน เพื่อสอบและรับรองบัญชีของ
องคการเปนป ๆ ไป
หามมิใหตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสีย ในการ
งานที่องคการจัดทําเปนผูสอบบัญชี
มาตรา 19 ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร หลักฐานขององคการในเวลา
อันสมควรไดทุกเมื่อ และเพื่อการสอบบัญชีใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ
หรือพนักงาน
มาตรา 20 ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยขอความคําชี้แจงอันควรแกการสอบบัญชีที่ไดรับตลอดจน
ความสมบูรณของสมุดบัญชีที่องคการรักษาอยู และตองแถลงดวยวา
(1) งบดุล และบัญชี ซึ่งตรวจสอบนั้นถูกตองตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม
(2) งบดุล และบัญชี ซึ่งตรวจสอบนั้นแสดงการงานขององคการที่เปนอยูตามจริง และ
ตามที่ควร ตามขอความคําชี้แจงและความรูเห็นของผูสอบบัญชีเพียงไรหรือไม
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีและการเงินขององคการ ในเมื่อ
รัฐมนตรีรองขอ
-5-/มาตรา 22 ในปหนึง่ ๆ…

-5มาตรา 22 ในปหนึ่งๆ เมื่อไดหักคาใชจายตางๆ สําหรับดําเนินกิจการคาภาระตางๆ เงินสมทบกองทุน
สําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงานในองคการ เงินบําเหน็จ และรางวัลแกกรรมการและพนักงาน และเงินทุน
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ
มาตรา 23 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่กิจการของสวนสัตวได
เจริญกาวหนาเปนที่นิยม และสนใจของประชาชน มีรายไดประจําทวมรายจายพอที่จะเลี้ยง
ตนเองได จึงเห็นสมควรจัดตั้งเปนองคการอิสระขึ้น การบริหารงานจะไดเปนไปโดยรวดเร็ว
และเรียบรอยมีสมรรถภาพ กิจการสวนสัตวจะไดเจริญกาวหนายิ่งขึ้น และเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจและศึกษาหาความรูของประชาชนอยางแทจริง

