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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ แห2งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,าแห2งชาติ ออกกฎกระทรวงไว) ดังต2อไปนี้ 

 
ข)อ ๑  ผู)ใดประสงค*จะให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานประจําด2านตรวจสัตว*ป,า

หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีอ่ืนออกไปปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. 
๒๕๓๕ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ ไม2ว2าในหรือนอกราชอาณาจักร ให)ยื่นคํา
ขอตามแบบ สป.๑๙ ท)ายกฎกระทรวงนี้ ต2อพนักงานเจ)าหน)าท่ีโดยให)ยื่นล2วงหน)าไม2น)อยกว2าสามวัน 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให)ยื่นต2อพนักงานเจ)าหน)าท่ี ณ สถานท่ี ดังต2อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีเปCนสัตว*ป,า ในกรุงเทพมหานครให)ยื่นท่ีกองการอนุญาต กรมป,าไม) 

ส2วนในท)องท่ีอ่ืนให)ยื่นท่ีสํานักงานป,าไม)อําเภอหรือก่ิงอําเภอแห2งท)องท่ีท่ีสัตว*ป,านั้นอยู2 หรือท่ีประสงค*
จะดําเนินการ 

(๒) ในกรณีท่ีสัตว*ป,านั้นเปCนสัตว*น้ํา ในกรุงเทพมหานครให)ยื่นท่ีกองอนุรักษ*
ทรัพยากรประมง กรมประมง ส2วนในท)องท่ีอ่ืนให)ยื่นท่ีสํานักงานประมงจังหวัดท่ีสัตว*น้ํานั้นอยู2 หรือท่ี
ประสงค*จะดําเนินการ 

ในกรณีท่ีเปCนการดําเนินการเพ่ือนําเข)า ส2งออก นําผ2าน หรือนําเคลื่อนท่ีเพ่ือการค)า
จะยื่นท่ีด2านตรวจสัตว*ป,าท่ีจะนําสัตว*ป,านั้นเคลื่อนท่ีผ2านก็ได) 

 
ข)อ ๒  เม่ือได)รับคําขอตามข)อ ๑ ให)หัวหน)าหน2วยงานท่ีรับคําขอพิจารณาและสั่งให)

พนักงานเจ)าหน)าท่ีไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติตามจํานวนท่ีผู)ยื่น
คําขอร)องขอหรือตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข)อ ๓  ผู)ยื่นคําขอตามข)อ ๑ ต)องจ2ายค2าเบ้ียเลี้ยงและค2าพาหนะเดินทางให)แก2

พนักงานเจ)าหน)าท่ีซ่ึงออกไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหน)าหน2วยงานตามข)อ ๒ โดยจ2ายในวันยื่นคํา
ขอ ดังต2อไปนี้ 

(๑) ค2าเบ้ียเลี้ยงสําหรับพนักงานเจ)าหน)าท่ีประจําด2านตรวจสัตว*ป,าท่ีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให)จ2ายตามอัตรา ดังต2อไปนี้ 

(ก) วันปกติ ให)จ2ายในอัตราหนึ่งร)อยบาท ต2อคําขอหนึ่งฉบับ 
(ข) วันหยุดราชการ ให)จ2ายในอัตราสองร)อยบาท ต2อคําขอหนึ่งฉบับ 

(๒) ค2าเบ้ียเลี้ยงสําหรับพนักงานเจ)าหน)าท่ีอ่ืน ให)จ2ายตามจํานวนวันท่ีปฏิบัติงานนอก

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน)า ๔/๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ 
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เวลาราชการหรือออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ โดยจ2ายตามอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางใน
ประเทศ (เหมาจ2าย) ประเภท ก หรือตามอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางในต2างประเทศ ประเภท ก ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาว2าด)วยค2าใช)จ2ายในการเดินทางไปราชการ 

การนับวันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ ให)นับวันท่ี
ปฏิบัติงานวันแรกเปCนหนึ่งวัน วันถัดไปให)นับเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเปCนหนึ่งวันและเศษของยี่สิบสี่ชั่วโมงให)
นับเปCนหนึ่งวัน 

(๓) ค2าพาหนะเดินทางให)จ2ายตามอัตรา ดังต2อไปนี้ 
(ก) ในกรณีท่ีเปCนการปฏิบัติงานในระยะทางไม2เกินสิบกิโลเมตรจากสถานท่ีทํา

การ ให)จ2ายหนึ่งร)อยบาท 
(ข) ในกรณีท่ีเปCนการปฏิบัติงานในระยะทางต้ังแต2สิบกิโลเมตร ถึงยี่สิบกิโลเมตร

ให)จ2ายสองร)อยบาท 
(ค) ในกรณีท่ีเปCนการปฏิบัติงานในระยะทางต้ังแต2ยี่สิบกิโลเมตร ถึงสี่สิบ

กิโลเมตร ให)จ2ายสี่ร)อยบาท 
(ง) ในกรณีท่ีเปCนการปฏิบัติงานในระยะทางต้ังแต2สี่สิบกิโลเมตรข้ึนไป ให)จ2ายห)า

ร)อยบาท หรือเท2าท่ีจ2ายจริง  
 
 

ให)ไว) ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ประจวบ  ไชยสาส*น 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ* 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท)าย] 
 

๑. คําขอให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการ
โดยปกติ (สป.๑๙) 

 
(ดูข)อมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๔ แห2งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ)มครองสัตว*ป,า พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให)การกําหนดหลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ยื่นคําขอและการจ2ายค2าเบ้ียเลี้ยงและค2าพาหนะเดินทางให)แก2พนักงานเจ)าหน)าท่ีซ่ึงปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ ต)องกําหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปCนต)องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิรวัชร*/ปรับปรุง 
๑๒ กุมภาพันธ* ๒๕๖๑ 

 


