
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบและวิธีการแจ�งการครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครอง 

และซากของสัตว�ป!าคุ�มครอง การออกใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราว 
และการออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!าคุ�มครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๑ แห2งพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ�มครองสัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ�มครองสัตว�ป!าแห2งชาติออกกฎกระทรวงไว� ดังต2อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี ๑  (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข�อ ๒  ให�ผู�มีสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองตามมาตรา ๖๑ แจ�งการ

ครอบครองต2อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามแบบ สป.๑ ท�ายกฎกระทรวงนี้ โดยในกรุงเทพมหานครให�ยื่นท่ี
สํานักอนุรักษ�สัตว�ป!า กรมอุทยานแห2งชาติ สัตว�ป!า และพันธุ�พืช ส2วนในท�องท่ี อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ให�ยื่นท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดท่ีมีการครอบครองสัตว�
ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองนั้น เว�นแต2เปAนการแจ�งการครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองหรือ
ซากของสัตว�ป!าคุ�มครองท่ีเปAนสัตว�น้ํา โดยในเขตกรุงเทพมหานครให�ยื่นท่ีสํานักบริหารจัดการด�านการ
ประมง กรมประมง ส2วนในท�องท่ีอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให�ยื่นท่ีสํานักงานประมงจังหวัดท่ีสัตว�
น้ํานั้นอยู2 

 
ข�อ ๓  เม่ือได�รับการแจ�งตามข�อ ๒ แล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการตรวจสอบ

ความถูกต�องเก่ียวกับชนิดและจํานวนสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองท่ีมีการแจ�ง เม่ือ
เห็นว2าถูกต�องแล�ว ให�ผู�แจ�งหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป!า
คุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองตามความเหมาะสมกับชนิดของสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของ
สัตว�ป!าคุ�มครองดังกล2าวเพ่ือเปAนหลักฐานการครอบครอง และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกหลักฐานการ
แจ�งให�กับผู�แจ�ง 

 
ข�อ ๔  ในกรณีท่ีผู�แจ�งได�แสดงความประสงค�จะเลี้ยงดูสัตว�ป!าคุ�มครองท่ีได�แจ�งตาม

ข�อ ๒ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบและรายงานต2ออธิบดีเก่ียวกับความสมควร และความปลอดภัย
ของสถานท่ีท่ีจะให�สัตว�ป!าคุ�มครองนั้นอยู2อาศัย รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูสัตว�ป!าคุ�มครองดังกล2าว และเม่ือ
อธิบดีได�พิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให�เลี้ยงดูสัตว�ป!าคุ�มครองนั้นต2อไปได� ให�ออกใบอนุญาตให�
ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราวตามแบบ สป.๒ ท�ายกฎกระทรวงนี้ หากอธิบดีพิจารณาแล�วเห็น
ไม2สมควรให�เลี้ยงดูสัตว�ป!าคุ�มครอง ให�จําหน2ายสัตว�ป!าคุ�มครองชนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๗ ให�แก2

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที� ๔๒ ก/หน้า ๓๘/๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�รับใบอนุญาตเพาะพันธุ�ตามมาตรา ๑๘ หรือจําหน2ายสัตว�ป!าคุ�มครองนั้นให�แก2ผู�รับใบอนุญาตจัดต้ัง
และดําเนินกิจการสวนสัตว�สาธารณะตามมาตรา ๒๙ ให�เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต2วันท่ีได�
รับทราบคําสั่งของอธิบดี และเม่ือสิ้นระยะเวลาดังกล2าวแล�ว ยังมีสัตว�ป!าคุ�มครองเหลืออยู2เท2าใดให�
สัตว�ป!าคุ�มครองนั้นตกเปAนของแผ2นดิน และให�ผู�แจ�งส2งมอบสัตว�ป!าคุ�มครองให�แก2กรมอุทยานแห2งชาติ
สัตว�ป!า และพันธุ�พืช หรือกรมประมง แล�วแต2กรณี 

ในกรณี ท่ี เปAนซากของสัตว�ป!าคุ�มครอง และผู�แจ�งได�แสดงความประสงค�จะ
ครอบครองซากของสัตว�ป!าคุ�มครองนั้นต2อไป ให�อธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!า
คุ�มครองตามแบบ สป.๓ ท�ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข�อ ๕  ผู�รับใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราวตามข�อ ๔ วรรคหนึ่ง

ต�องเลี้ยงดูสัตว�ป!าคุ�มครองไว�ในสถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาตและดูแลสัตว�ป!าคุ�มครองด�วยความ
เอาใจใส2ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตว�ป!าคุ�มครองนั้น 

 
ข�อ ๖  ผู�รับใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!าคุ�มครองตามข�อ ๔ วรรคสอง

ต�องเก็บรักษาซากของสัตว�ป!าคุ�มครองนั้นไว�ในสถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในใบรับรอง 
 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราวหรือผู�รับ

ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!าคุ�มครองมีความจําเปAนต�องนําสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของ
สัตว�ป!าคุ�มครองดังกล2าวไปเก็บไว� ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีมิใช2สถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
ให�ยื่นขออนุญาตเปAนหนังสือต2อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒ และเม่ืออธิบดีได�ให�ความ
เห็นชอบกับการย�ายสถานท่ีแล�ว จึงจะดําเนินการย�ายได� ในการนี้ ให�อธิบดีดําเนินการให�มีการแก�ไข
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให�ตรงกับความเปAนจริงด�วย 

 
ข�อ ๘  เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมจํานวนสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!า

คุ�มครองให�เปAนไปโดยถูกต�อง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว�ป!าคุ�มครองแตกต2างไปจาก
จํานวนท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน
ซากของสัตว�ป!าคุ�มครองแตกต2างไปจากจํานวนท่ีกําหนดไว�ในใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!า
คุ�มครอง ให�ผู�รับใบอนุญาตหรือผู�รับใบรับรองดังกล2าวแจ�งการเปลี่ยนแปลงเปAนหนังสือต2อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒ พร�อมกับนําใบอนุญาตหรือใบรับรอง แล�วแต2กรณี มาให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีจดแจ�งการเปลี่ยนแปลงให�ตรงกับความเปAนจริงภายในสามสิบวันนับแต2วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง แต2ถ�าเปAนสัตว�น้ําให�แจ�งภายในหกสิบวันนับแต2วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ในกรณีท่ีสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองเพ่ิมจํานวนข้ึน และยังไม2มี
เครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองดังกล2าว ให�ผู�รับ
ใบอนุญาตจัดหาและทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตว�ป!าคุ�มครองตามความเหมาะสมกับ
ชนิดของสัตว�ป!าคุ�มครองหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองเพ่ือเปAนหลักฐานการครอบครองด�วย 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เกษม  สนิทวงศ� ณ อยุธยา 
รัฐมนตรีว2าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. แบบแจ�งการครอบครองตามาตรา ๖๑ แห2งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครอง
สัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป. ๑) 

๒. ใบอนุญาตให�ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครองชั่วคราว (สป. ๒) 
๓. ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว�ป!าคุ�มครอง (สป. ๓) 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีแบบและวิธีการแจ�งการ
ครอบครองสัตว�ป!าคุ�มครอง และซากของสัตว�ป!าคุ�มครองตามมาตรา ๖๑ แห2งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ�มครองสัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช�อยู2ในปLจจุบัน โดยเฉพาะการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว�ป!า
คุ�มครองมีความล2าช�าและไม2ปลอดภัยแก2สัตว�ป!าคุ�มครอง และโดยท่ีระยะเวลาท่ีกําหนดให�ผู�มีสัตว�ป!า
สงวน สัตว�ป!าคุ�มครอง ซากของสัตว�ป!าสงวนหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองอยู2ในความครอบครองโดย
ชอบด�วยกฎหมายมาแจ�งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวนของสัตว�ป!าสงวน สัตว�ป!าคุ�มครอง ซากของ
สัตว�ป!าสงวนหรือซากของสัตว�ป!าคุ�มครองท่ีอยู2ในความครอบครองของตนต2อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม
มาตรา ๖๗ แห2งพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได�สิ้นสุดลง ประกอบกับได�มี
การปฏิรูประบบราชการโดยกําหนดให�มีกรมอุทยานแห2งชาติ สัตว�ป!า และพันธุ�พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมข้ึน และให�ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ในส2วนท่ี
เก่ียวข�องกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ป!า พ.ศ. ๒๕๓๕ โอนไปเปAนของกรมอุทยาน
แห2งชาติ สัตว�ป!า และพันธุ�พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  ดังนั้น เพ่ือเปAนการ
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล2าว สมควรแก�ไขให�ถูกต�องเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเปAนต�องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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