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(สําเนา) 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ. 2535 
-------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 61 และมาตรา 67 แหง
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ ออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหผูมีสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองตามมาตรา 61และ
ผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง ตาม
มาตรา 67 แจงการครอบครองตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สป.1 ทาย กฎกระทรวงนี้ โดย
ในกรุงเทพมหานครใหยื่นที่กองการอนุญาต กรมปาไม สวนในทองที่อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานครใหยื่นที่สํานักงานปาไมอําเภอหรือกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่มีการ
ครอบครองสัตวปาหรือซากของสัตวปานั้น เวนแตเปนการแจงการครอบครองสัตวปา
หรือซากของสัตวปาที่เปนสัตวน้ําโดยในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอกองอนุรักษทรัพยากร
ประมง กรมประมง ในทองที่อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานักงานประมงจังหวัด 
ที่สัตวน้ํานั้นอยู 
 ขอ 2 เมื่อไดรับการแจงตามขอ 1 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่มีการแจง
เมื่อเห็นวาถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการแจงใหกับผูแจงและ 
ใหพนักงานเจาหนาที่ทําเครื่องหมายหรือหลักฐานอื่นใดตามความเหมาะสมกับชนิดของ
สัตวปาหรือซากของสัตวปาดังกลาวเพื่อเปนหลักฐานการครอบครองดวย 
 ขอ 3 ในกรณีที่สัตวปาที่แจงตามขอ 1 เปนสัตวปาคุมครอง และผูแจงได
แสดงความประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและรายงานตออธิบดีเกี่ยวกับความสมควรและความปลอดภัยของสถานที่ 
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ที่จะใหสัตวปานั้นอยูอาศัยและวิธีการเลี้ยงดูสัตวปาดังกลาว และเมื่ออธิบดีไดพิจารณา
เห็นสมควรอนุญาตใหเลี้ยงดูสัตวปานั้นตอไปได ใหออกใบอนุญาตใหครอบครอง
สัตวปาคุมครองชั่วคราวตามแบบ สป. 2 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง และผูแจง
ไดแสดงความประสงคจะครอบครองซากของสัตวปานั้นตอไป ใหอธิบดีออกใบรับรอง
การครอบครองซากของสัตวปาตามแบบ สป. 3 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 4 ผูรับใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวตามขอ 3 วรรคหนึ่ง 
ตองเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองไวในสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตและดูแลสัตวปา 
คุมครองดวยความเอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตวปา 
คุมครองนั้น 
 ขอ 5 ผูรับใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ
สัตวปาคุมครองตามขอ 3 วรรคสอง ตองเก็บรักษาซากสัตวปานั้นไวในสถานที่ที่กําหนด 
ไวในใบรับรอง 
 ขอ 6 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว
หรือผูรับใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง 
มีความจําเปนตองนําสัตวปาหรือซากของสัตวปาไปเก็บไว ณ สถานที่อ่ืนที่มิใชสถานที่
กําหนดไวในใบอนุญาตหรือใบรับรองใหยื่นขออนุญาตเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดไวในขอ 1 เมื่ออธิบดีไดใหความเห็นชอบกับการยายสถานที่แลว 
จึงจะดําเนินการยายไดในการนี้ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการแกใขใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองใหตรงกับความเปนจริงดวย 
 ขอ 7 เพื่อประโยชนในการควบคุมจํานวนสัตวปาหรือซากของสัตวปาให
เปนไปโดยถูกตอง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตวปาคุมครองแตกตาง 
ไปจากจํานวนที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง
แตกตางไปจากจํานวนที่กําหนดไวในใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปา 
เนื่องจากการสืบพันธุ ตาย โอนใหบุคคลอื่นหรือโดยเหตุอ่ืนใด ใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับใบรับรองดังกลาว แจงการเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่
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กําหนดไวในขอ 1 พรอมกับนําใบอนุญาต หรือใบรับรอง แลวแตกรณี มาใหพนักงาน
เจาหนาที่จดแจงการเปลี่ยนแปลงใหตรงกับความเปนจริง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง แตถาเปนสัตวน้ําใหแจงภายในหกสิบวัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ในกรณีที่สัตวปาคุมครองเพิ่มจํานวนขึ้นตามวรรคหนึ่งเพราะการสืบพันธุ 
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตวนั้น 
เพื่อเปนหลักฐานการครอบครองดวย 
  ใหไว ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

   (ลงนาม) สุเทพ เทือกสุบรรณ 
   (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
   รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 111 ตอนที่ 28 ก ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537) 
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   สป.1 
 
 
 

แบบแจงการครอบครองตามมาตรา 61 หรือมาตรา 679 
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

------------------------ 
   เขียนที่ .................................…..... 
   วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .....……. 
 1. ขาพเจา .................................................................................................... 
   1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ .......................... อายุ ...........….. ป 
อยูบานเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................... 
หมูที่ ............. ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ........................................ 
.จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย ............................................. 
เลขหมายโทรศัพท ...........................................เลขหมายโทรสาร ................................... 
บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว.................................. เลขที่ ...................... 
ออกใหโดย......................................................ณ ที่ทําการ............................................... 
   1.2 เปนนิติบุคคลประเภท .........................................................…. 
จดทะเบียนเมื่อ .................................................. เลขที่ทะเบียน ..................................…. 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ............... ตรอก/ซอย ............................ ถนน .........................…. 
หมูที่ .............. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ..................................... 
จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย .......................................... 
เลขหมายโทรศัพท ......................................... เลขหมายโทรสาร .................................... 
โดยมี ............................................................................................................................. 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลผูขออนุญาต สัญชาติ .........................อายุ ............ป 
อยูบานเลขที่ .....................ตรอก/ซอย ..................................ถนน ................................. 
 

 เลขที่รับ.................. 
 วันที่...................... 
 ลงชื่อ.....................รับแจง 
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หมูที่.............ตําบล/แขวง .........................................อําเภอ/เขต .................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย .............................................. 
เลขหมายโทรศัพท......................................... เลขหมายโทรสาร..................................... 
   2. ขาพเจาขอแจงการครอบครองสัตวปาคุมครองหรือซากของ
สัตวปาคุมครอง ชนิดที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 1 
   3. ขาพเจาขอแจงการครอบครองสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ซากของ
สัตวปาสงวน ซากของสัตวปาคุมครอง ตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 2 
 4. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมนี้ คือ 
   4.1 ในกรณีผูครอบครองเปนบุคคลธรรมดา 
   (1) สําเนาทะเบียนบานของผูครอบครอง 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
    บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
   4.2 ในกรณีผูครอบครองเปนนิติบุคคล 
   (1) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัท 
    จํากัด) หรือของหุนสวนผูจัดการ (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล) แลวแตกรณี 
   (2) หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัดหรือ 
    บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนไว 
   (3) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงรายการ 
    จดทะเบียน ตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อ 
    ผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
   (ลายมือชื่อ)...................................……ผูแจง 
   (..................................……) 
หมายเหต ุ 1. ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง หนาขอความที่ตองการ 
 2. ในกรณีที่ผูอ่ืนมายื่นแทนผูแจงตองมีหนังสือมอบอํานาจจากผูแจงมาแสดงดวย 
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ความเห็นเจาหนาที ่
 .............................................................................. 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

   (ลายมือชื่อ) ................................ 
   (................................) 
   ตําแหนง................................. 
 
คําสั่ง 
 .............................................................................. 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 

   (ลายมือชื่อ) .............................. 
   (..............................) 
   ตําแหนง...................................... 
 
 
 ไดออกใบอนุญาต/ใบรับรอง .............................................. 
ตามใบอนุญาต/ใบรับรอง เลมที่ .............. ฉบับที่ ........... ลงวันที่ .......... 
เดือน .........................พ.ศ. ..... 
 
  (ลายมือชื่อ) .........................ผูเขียนใบอนุญาต/ใบรับรอง 
   (........................) 
   ตําแหนง ....................... 
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   บัญชีหมายเลข 1 
 
ลําดับที่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน เลี้ยงดู/ ครอบครอง 

    ครอบครอง เพื่อการคา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
   (ลายมือชื่อ) ........................... ผูแจง 
   (............................) 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูแจงประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองหรือครอบครองซากของ
สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาสงวน หรือครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง
เพื่อการคาใหแจงความประสงคโดยแสดงจํานวนไวในชองเลี้ยงดูครอบครอง หรือ
ครอบครองเพื่อการคา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหผูแจงแสดงรายละเอียดสถานที่ที่จะเลี้ยง 
ดูสัตวปาหรือครอบครองซากของสัตวปาดังกลาวแนบมาดวย 
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   บัญชีหมายเลข 2 
 
ลําดับที่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน เลี้ยงดู/ ครอบครอง 

    ครอบครอง เพื่อการคา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
   (ลายมือชื่อ) .............................ผูแจง 
   (............................) 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูแจงประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองหรือครอบครองซากของ
สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาสงวนหรือครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง 
เพื่อการคาใหแจงความประสงคโดยแสดงจํานวนไวในชองเลี้ยงดูครอบครอง หรือ
ครอบครองเพื่อการคา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหผูแจงแสดงรายละเอียดสถานที่ที่จะเลี้ยง 
ดูสัตวปาหรือครอบครองซากของสัตวปาดังกลาวแนบมาดวย 
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   สป.2 
เลมที่ ............. 
ฉบับที่ ........... 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 

   ที่ทําการ.............................. 
   วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
 อนุญาตให ............................................... อายุ .......... ป 
สัญชาติ ........... มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ......... ตรอก/ซอย .................... 
ถนน ........................... หมูที่ ........... ตําบล/แขวง …..................... 
อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................... 
รหัสไปรษณีย ............................ เลขหมายโทรศัพท ......................... 
เลขหมายโทรสาร...........บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ............. 
เลขที่ ..................... ออกใหโดย ................................................. 
ณ ที่ทําการ ........................ เมื่อวันที่ .......เดือน ............... พ.ศ. ...... 
ครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว ตามชนิดและจํานวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีทายใบอนุญาตนี้ไว 
ณ ......................... ซึ่งตั้งอยู เลขที่ .......... ตรอก/ซอย ..................... 
ถนน ................................หมูที่..... ตําบล/แขวง ........................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................. 
 
   (ลายมือชื่อ) ........................... ผูอนุญาต 
   (.........................) 
   ตําแหนง ............................ 
   ประทับตราประจําตําแหนง 
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บัญชีทายใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
เลมที่ .......... ฉบับที่ .......... ลงวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. ....... 

ลําดับที่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   (ลายมือชื่อ) ............................ ผูอนุญาต 
   (...........................) 
   ตําแหนง ............................ 
   ประทับตราประจําตําแหนง 
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   สป.3 
เลมที่ .............. 
ฉบับที่ ............ 

(ครุฑ) 
ใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาสงวน 

หรือซากของสัตวปาคุมครอง 
   ที่ทําการ ........................ 
   วันที่ .......เดือน ................ พ.ศ. ....... 
 ใบรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา ....................... อายุ ......... ป 
สัญชาติ ................. มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ .......... ตรอก/ซอย ............. 
ถนน ......................... หมูที่ ............. ตําบล/แขวง ....................... 
อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย ............................... เลขหมายโทรศัพท ...................... 
เลขหมายโทรสาร ............................... บัตรประจําตัว ...................... 
เลขที่ ..........................ออกใหโดย ............................................ 
ณ ที่ทําการ ......................เมื่อวันที่ ......... เดือน ............. พ.ศ. ........ 
มีสิทธิครอบครองซากสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง ตามชนิดและจํานวน ดังมีรายละเอียด 
ตามบัญชีทายใบรับรองนี้ไว ณ ............................ ซึ่งตั้งอยูเลขที่ ............. 
ตรอก/ซอย ....................... ถนน .......................... หมูที่ ............. 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด ................................... 
 
   (ลายมือชื่อ) .................................. ผูรับรอง 
   (.................................) 
   ตําแหนง ......................................... 
   ประทับตราประจําตําแหนง 
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บัญชีทายใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาสงวน 
หรือซากของสัตวปาคุมครอง 

เลมที่ ........ ฉบับที่ .......... ลงวันที่ .......... เดือน .............. พ.ศ. ....... 
 
ลําดับที่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   (ลายมือชื่อ) ............................... ผูรับรอง 
   (................................) 
   ตําแหนง ................................... 
   ประทับตราประจําตําแหนง 
 
 
 



 38 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหผูครอบครองสัตวปาคุมครอง 
หรือซากสัตวปาคุมครองชนิดที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ตองแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่โดยใหแบบ วิธีการแจง การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปา 
คุมครองชั่วคราว และใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง เปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหผูครอบครองสัตวปา 
หรือซากของสัตวปาที่มีอยูโดยชอบดวยกฎหมายกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกลาว 
มีผลใชบังคับ ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 111 ตอนที่ 28 ก ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537) 




