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กฎกระทรวง 
กําหนดแบบและวิธีการแจงการครอบครองสัตวปาคุมครอง 

และซากของสัตวปาคุมครอง การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
และการออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๒  ใหผูมีสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองตามมาตรา ๖๑ แจง

การครอบครองตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สป.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ โดยในกรุงเทพมหานคร
ใหย่ืนที่สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สวนในทองที่อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหย่ืนที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดที่มีการครอบครอง
สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองนั้น เวนแตเปนการแจงการครอบครองสัตวปา
คุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองที่เปนสัตวน้ํา โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนที่สํานัก
บริหารจัดการดานการประมง กรมประมง สวนในทองที่อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครใหย่ืนที่
สํานักงานประมงจังหวัดที่สัตวน้ํานั้นอยู 

 
ขอ ๓  เมื่อไดรับการแจงตามขอ ๒ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ

ความถูกตองเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองที่มีการแจง 
เมื่อเห็นวาถูกตองแลว ใหผูแจงหรือพนักงานเจาหนาที่จัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัว
สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองตามความเหมาะสมกับชนิดของสัตวปาคุมครองหรือ
ซากของสัตวปาคุมครองดังกลาวเพื่อเปนหลักฐานการครอบครอง และใหพนักงานเจาหนาที่ออก
หลักฐานการแจงใหกับผูแจง 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่ผูแจงไดแสดงความประสงคจะเลี้ยงดูสัตวปาคุมครองที่ไดแจง

ตามขอ ๒ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและรายงานตออธิบดีเก่ียวกับความสมควร และความ
ปลอดภัยของสถานที่ที่จะใหสัตวปาคุมครองนั้นอยูอาศัย รวมถึงวิธีการเล้ียงดูสัตวปาคุมครอง
ดังกลาว และเมื่ออธิบดีไดพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตใหเล้ียงดูสัตวปาคุมครองนั้นตอไปได ให

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๓๘/๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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ออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวตามแบบ สป.๒ ทายกฎกระทรวงนี้ หาก
อธิบดีพิจารณาแลวเห็นไมสมควรใหเล้ียงดูสัตวปาคุมครอง ใหจําหนายสัตวปาคุมครองชนิดที่
กําหนดตามมาตรา ๑๗ ใหแกผูรับใบอนุญาตเพาะพันธุตามมาตรา ๑๘ หรือจําหนายสัตวปา
คุมครองนั้นใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตามมาตรา ๒๙ ให
เสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังของอธิบดี และเมื่อส้ินระยะเวลา
ดังกลาวแลว ยังมีสัตวปาคุมครองเหลืออยูเทาใดใหสัตวปาคุมครองนั้นตกเปนของแผนดิน และ
ใหผูแจงสงมอบสัตวปาคุมครองใหแกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช หรือกรมประมง 
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เปนซากของสัตวปาคุมครอง และผูแจงไดแสดงความประสงคจะ
ครอบครองซากของสัตวปาคุมครองนั้นตอไป ใหอธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว
ปาคุมครองตามแบบ สป.๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวตามขอ ๔ วรรค

หนึ่งตองเล้ียงดูสัตวปาคุมครองไวในสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตและดูแลสัตวปาคุมครอง
ดวยความเอาใจใสในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตวปาคุมครองนั้น 

 
ขอ ๖  ผูรับใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครองตามขอ ๔ วรรค

สองตองเก็บรักษาซากของสัตวปาคุมครองนั้นไวในสถานที่ที่กําหนดไวในใบรับรอง 
 
ขอ ๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวหรือผูรับ

ใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครองมีความจําเปนตองนําสัตวปาคุมครองหรือซาก
ของสัตวปาคุมครองดังกลาวไปเก็บไว ณ สถานที่อ่ืนที่มิใชสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ใหย่ืนขออนุญาตเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ และเมื่อ
อธิบดีไดใหความเห็นชอบกับการยายสถานที่แลว จึงจะดําเนินการยายได ในการนี้ ใหอธิบดี
ดําเนินการใหมีการแกไขใบอนุญาตหรือใบรับรองใหตรงกับความเปนจริงดวย 

 
ขอ ๘  เพ่ือประโยชนในการควบคุมจํานวนสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปา

คุมครองใหเปนไปโดยถูกตอง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตวปาคุมครองแตกตางไปจาก
จํานวนที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราวหรือมีการเปล่ียนแปลง
จํานวนซากของสัตวปาคุมครองแตกตางไปจากจํานวนที่กําหนดไวในใบรับรองการครอบครองซาก
ของสัตวปาคุมครอง ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองดังกลาวแจงการเปลี่ยนแปลงเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ พรอมกับนําใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
แลวแตกรณี มาใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการเปลี่ยนแปลงใหตรงกับความเปนจริงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง แตถาเปนสัตวน้ําใหแจงภายในหกสิบวันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเพิ่มจํานวนขึ้น และยังไมมี
เครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองดังกลาว ใหผูรับ
ใบอนุญาตจัดหาและทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตวปาคุมครองตามความเหมาะสม
กับชนิดของสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาคุมครองเพื่อเปนหลักฐานการครอบครองดวย 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  แบบแจงการครอบครองตามาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป. ๑) 

๒.  ใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว (สป. ๒) 
๓.  ใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง (สป. ๓) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แบบและวิธีการแจงการ
ครอบครองสัตวปาคุมครอง และซากของสัตวปาคุมครองตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะการทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวปาคุมครองมีความลาชาและไมปลอดภัยแกสัตวปาคุมครอง และโดยที่ระยะเวลาที่
กําหนดใหผูมีสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครองซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองอยู
ในความครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมาแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปา
สงวน สัตวปาคุมครอง ซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครองที่อยูในความ
ครอบครองของตนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดส้ินสุดลง ประกอบกับไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยกําหนดใหมีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น และให
ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ โอนไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนั้น เพ่ือเปนการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สมควรแกไขใหถูกตองเสียในคราวเดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


