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(สําเนา)
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 วรรคสาม มาตรา 29 วรรคสาม
และมาตรา 30 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุมครองสัตวปาแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) ในกรณีบุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(ข) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(ค) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(จ) ไม เ คยต อ งโทษทางอาญาตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและ
คุ ม ครองสัตวปา
(ฉ) เปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
(ช) ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือไมเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
(2) ในกรณีนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตองมีคุณสมบัติ
ตาม (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ดวย
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ขอ 2 ผูใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สป.20 ทายกฎกระทรวงนี้พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) ในกรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(ข) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาหรือภาพถายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองหรือสิทธิที่จะใชประโยชนในที่ดินเพื่อดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
(ง) โครงการและแผนการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
(จ) แผนที่แบบแปลนและแผนผังที่ตั้งสังเขปของสวนสัตวสาธารณะ
(ฉ) บัญชีรายการชนิดและจํานวนของสัตวปา หรือซากของสัตวปาที่มี
ไวในครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมูทางวิชาการ พรอมทั้งแสดงหลักฐาน
การไดมาดวย (ถามี)
(ช) ในกรณี ที่ มี ป ระกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ ง แวดลอม กําหนดใหผูที่จะดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหแนบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวดวย
(2) ในกรณีหางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
(3) ในกรณีหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
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(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกใหหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
(4) ในกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจด
ทะเบียนเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(จ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดฉบับตีพิมพ
(5) ในกรณีสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียน สหกรณสมาคม หรือมูลนิธิ
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ

181
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(จ) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(6) ในกรณีหนวยงานของรัฐหรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหยื่น
หนังสือรับรองสถานภาพของหนวยงานของรัฐหรือองคการของรัฐ
ขอ 3 ผูยื่นคําขอตามขอ 2 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ตองมีเอกสารหลักฐาน
ตามขอ 2 (1) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ดวย
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตามขอ 2 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เปนผูทําการแทน
ตองมีหนังสือมอบอํานาจแนบทายคําขอดวย
ขอ 4 การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว
สาธารณะตามขอ 2 ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่สัตวปาเปนสัตวน้ํา ใหยื่น ณ กองอนุรักษทรัพยากรประมง
กรมประมง
(2) ในกรณีที่เปนสัตวปาอื่นนอกจาก (1) ใหยื่น ณ กองการอนุญาต กรมปาไม
ขอ 5 การจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ในกรณีที่สัตวปาเปน
สัตวน้ํา ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูมีอํานาจออกใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ และในกรณีที่เปนสัตวปาอื่นนอกจากสัตวน้ํา ใหอธิบดีกรมปาไม
เปนผูมีอํานาจดังกลาว
ขอ 6 ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหใช
แบบ สป.21 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 7 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะผูใด
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมดวยหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบ สป.22 ทายกฎกระทรวงนี้ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือ
จะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได
ขอ 8 ผูใดประสงคจะรับโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะจากผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว
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สาธารณะ ใหยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวใน
แบบ สป.23 ทายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตจดแจงการโอนไวในใบอนุญาต
โดยใหผูโอนและผูรับโอนใบอนุญาตลงลายมือชื่อไวในใบอนุญาตดวย
ขอ 9 ผูรับโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวสําหรับการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ และตองมี
ความพรอมเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณที่จะดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ขอ 10 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะผูใด
ประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สป.24 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานการรับแจง
ความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือใบอนุญาตที่ชํารุดนั้น
การออกใบแทนใบอนุญาต ใหอธิบดีออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม
แตใหระบุคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย
ขอ 11 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว
สาธารณะตามขอ 2 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบถวน
ถูกตองแลวใหเสนอตออธิบดีภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอเพื่อพิจารณา
ใหอธิบดีแจงผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหาสิบวันนับแตวันที่อธิบดีได
รับคําขอ
ขอ 12 เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
แลว กอนเปดดําเนินกิจการไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหกสิบวันใหผูรับใบอนุญาต
แจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของ
สัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบและจดแจงไวในทะเบียนตามแบบ สป.25 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 13 เมื่อปรากฏวาสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาวที่มีอยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลงเมื่อใด ผูรับใบอนุญาตตองแจง
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รายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาวที่เพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลงแกพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแต
ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตวปาดังกลาวตามแบบ สป.26 ทายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่สัตวปาหรือซากของสัตวปามีการเพิ่มจํานวนขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ผูแจงตองแสดงหลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาหรือซากของสัตวปาที่เพิ่มจํานวนขึ้นดวย
ขอ 14 ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีนักวิชาการดานสัตวปาและผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง
ประจําที่สวนสัตวสาธารณะ และหากดําเนินกิจการโดยมีสัตวปาเปนสัตวน้ําดวย ใหมี
นักวิชาการดานสัตวน้ําประจําเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยหนึ่งคน
(2) จํานวนและขนาดของสัตวปาตองมีความเหมาะสมและสัมพันธกับขนาด
ของสิ่งปลูกสราง กรง คอก บอ หรือสิ่งอื่นที่เปนที่อยูของสัตวปา
(3) จัดสภาพสถานที่อยูของสัตวปาใหมีความเหมาะสม
และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดโดยปกติสุขตามชนิดของสัตวปานั้น
(4) ในกรณีที่มีการจัดใหมีการแสดงของสัตวปา ตองไมเปนการทรมานหรือ
อาจเปนอันตรายตอสัตวปา
(5) จัดใหมีระบบปองกันมลพิษตามมาตรฐานของ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(6) จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับประชาชนที่เขาชมและที่อาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียงสวนสัตวสาธารณะ
(7) ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ที่ระบุใน
ใบอนุญาต โดยตองอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
ขอ 15 สวนสัตวสาธารณะตองมีสถานที่และบริเวณที่ตั้งที่เหมาะสม และไม
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
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ขอ 16 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตอง
แสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตให
จัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ขอ 17 ใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
จัดทําเครื่องหมายหรือหลักฐานประจําตัวสัตวปาและซากของสัตวปาตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด
ขอ 18 เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานที่อยูของสัตวปาหรือ
บริ เ วณที่ ตั้ ง ของสวนสั ต ว ส าธารณะในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป น อยู ข องสั ต ว ป า
หรื อ ความปลอดภั ย ของประชาชนที่ เ ข า ชมและที่ อ าศั ย อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย ง
ต อ งได รั บ อนุญาตจากอธิบดี
ใหไว ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2540
ลงนาม

ชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 45 ก วันที่ 4 กันยายน 2540)
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สป. 20
เลขรับที่ .......................................
วันที่ ............................................
ลงชื่อ ........................... ผูรับคําขอ

คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
--------------------------เขียนที่ .........................................
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .......
1. ขาพเจา ....................................................................................................
1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ ............................ อายุ ..............…. ป
อยูบานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................…
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ............…
บัตรประจําตัว .......................... เลขที่ ............ ออกให ณ อําเภอ/เขต ..........................…
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย.....................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท ................................................................
จดทะเบียนเมื่อ ........................................ เลขทะเบียน ..................................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่......... หมูที่........ ถนน ........................ ตําบล/แขวง .................….
อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย………………..
เลขหมายโทรศัพท ………….............. เลขหมายโทรสาร ...............……………………
มี ............……………….....................สัญชาติ .........…... อายุ .......……. ป
อยูบานเลขที่............หมูที่ ……...... ตรอก/ซอย ......................…. ถนน ......................….
ตําบล/แขวง ...............….....อําเภอ/เขต ................................จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย ...…….....เลขหมายโทรศัพท ................... เลขหมายโทรสาร ..........…..
และ..................................... สัญชาติ ............... อายุ ........... ป อยูบานเลขที่.............……
หมูที่ ....... ตรอก/ซอย ...................... ถนน.......................... ตําบล/แขวง.....................…
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อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย................
เลขหมายโทรศัพท..................... เลขหมายโทรสาร................ซึ่งเปนผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลผูขออนุญาต
2. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ ณ....................... เลขที่........ หมูที่.......... ตรอก/ซอย.........................
ถนน............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย....................เลขหมายโทรศัพท.................
เลขหมายโทรสาร.................พื้นที่ทําการรวม...............ไร........งาน...................ตารางวา
โดยมีอาณาเขตดังนี้คือ
ทิศเหนือ วัดได..............................เมตร จด............................................
ทิศใต วัดได...................................เมตร จด............................................
ทิศตะวันออก วัดได......................เมตร จด............................................
ทิศตะวันตก วัดได........................เมตร จด............................................
3. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมนี้คือ
3.1 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
3.2 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปน
3.2.1 หางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของผูเปนหุนสวนทุกคน
3.2.2 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท

187
แสดงการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรอง
ไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของผูเปนหุนสวนทุกคน
3.2.3 บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดง
การจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(จ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ฉบับตีพิมพ
3.2.4 สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ สมาคม
หรือมูลนิธิ
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ สมาคม
มูลนิธิ สมาชิกฉบับที่นายทะเบียนรับรอง
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
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(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(จ) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ สมาคม
หรือมูลนิธิ
3.2.5 หนวยงานของรัฐหรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
หนังสือรับรองสถานภาพของหนวยงานของรัฐ หรือ
องคการของรัฐ
3.3 ภาพถายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือสิทธิที่จะใชประโยชนในที่ดินเพื่อดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
3.4 โครงการและแผนการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
3.5 แผนที่แสดงที่ตั้งสังเขปของสวนสัตวสาธารณะ
3.6 แบบแปลนและแผนผังของสวนสัตวสาธารณะที่ถูกตองตาม
มาตราสวนโดยแสดงรายการดังตอไปนี้
ก. รูปดานหนา ดานขาง ความลึกหรือความสูง จํานวน
สิ่งปลูกสรางและสถานที่เลี้ยงสัตว
ข. ทอหรือทางระบายน้ํา บอพักน้ํา ระบบปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษโดยมีรายละเอียดในการคํานวณ พรอมทั้งแจง
ขนาดทอหรือทางระบายน้ํา และทิศทางการไหลของน้ํา
ภายในสวนสัตวสาธารณะจนออกนอกสวนสัตวสาธารณะ
โดยละเอียด ถามีทางระบายน้ําสาธารณะอยูใกลเคียง
บริเวณสวนสัตวสาธารณะใหระบุดวย
3.7 ถามีสัตวปาอยูในครอบครองใหแสดงบัญชีรายการชนิด
และจํานวนของสัตวปา ซากของสัตวปาที่มีอยูในครอบครอง
พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาดวย
3.8 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ถามี)
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3.9 ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูทําการแทนบุคคล
ตาม 3.1 หรือ 3.2 ตองมีหนังสือมอบอํานาจแนบทายคําขอดวย
(ลงลายมือชื่อ)......................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................)
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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ความเห็นพนักงานเจาหนาที่
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................
(.......................................)

คําสั่ง
....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................
(.......................................)
ตําแหนง........................................
ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแก..........................
ตามใบอนุญาต.............เลมที่...........ฉบับที่........ลงวันที่........เดือน....................พ.ศ.......
(ลงลายมือชื่อ)...........................ผูเขียนใบอนุญาต
(.............................)
ตําแหนง..............................
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เลมที่................

สป.21

ฉบับที่..............
ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
--------------------------วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......
อนุญาตให................................................อายุ...........ป สัญชาติ.............……
อยูบาน/สํานักงานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ..................... ถนน .......................…
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต .................................................….
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท ................…
เลขหมายโทรสาร ...............บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ..................
เลขที่ .................. ออกใหโดย....................................... ณ ที่ทําการ ............................…
จัดตั้งและดําเนินการสวนสัตวสาธารณะ ชื่อ......................................... อยูเลขที่...........…
หมูที่.............. ตรอก/ซอย ............................................ถนน ........................................…
ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ...........................
พื้นที่ทําการรวม ............... ไร ...........…...งาน .................ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ วัดได.........................………...เมตร จด...........................................
ทิศใต วัดได...................................เมตร จด.....…………...............................
ทิศตะวันออก วัดได......................เมตร จด.....................………...................
ทิศตะวันตก วัดได........................เมตร จด.................................………........
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ….......
(ลงลายมือชื่อ)......................................ผูอนุญาต
(.....................................)
ตําแหนง.......................................
ประทับตราประจําตําแหนง
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รายการตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.......เดือน......................พ.ศ........
(ลายมือชื่อ).........................ผูอนุญาต
(........................)
ตําแหนง..........................
ประทับตราประจําตําแหนง
........./............./..........

รายการตออายุใบอนุญาตครั้งที่2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.......เดือน....................พ.ศ.....
(ลายมือชื่อ)..........................ผูอนุญาต
(.........................)
ตําแหนง...........................
ประทับตราประจําตําแหนง
........./................/...........
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สป. 22
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
ลงชื่อ .......................... ผูรับคําขอ

คําขอตออายุใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
--------------------------เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......
1. ขาพเจา ......................................................................................................
1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ .......................... อายุ ................ …ป
อยูบานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด .........................…
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ..............…
บัตรประจําตัว .......................... เลขที่ ............ ออกให ณ อําเภอ/เขต ..........................…
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย...................................……………
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท ................................................................
จดทะเบียนเมื่อ ........................................ เลขทะเบียน ..................................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่......... หมูที่........ ถนน ...................... ตําบล/แขวง ..................…..
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ...............…..
เลขหมายโทรศัพท ...................... เลขหมายโทรสาร .................โดยมี .......................….
.........................….สัญชาติ .............. อายุ ......... ป อยูบานเลขที่..............หมูที่………….
ตรอก/ซอย ........……............... ถนน ...................….. ตําบล/แขวง ..................………
อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................….
เลขหมายโทรศัพท ........................... เลขหมายโทรสาร ............................และ…………
.......................…. สัญชาติ ............... อายุ ........... ป อยูบานเลขที่...............หมูที่……….
ตรอก/ซอย ............………....... ถนน........……................. ตําบล/แขวง.......................…
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อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย................…..
เลขหมายโทรศัพท..................... เลขหมายโทรสาร................ซึ่งเปนผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลผูขออนุญาต
2. ขาพเจาเปนผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตว
สาธารณะตามใบอนุญาต เลมที่..................... ฉบับที่................. ออกให ณ วันที่.........….
เดือน............................ พ.ศ....... ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่.......... เดือน.........................….
พ.ศ............ และมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตดังกลาว
3. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมนี้คือ
3.1 ใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะฉบับ
ปจจุบัน หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับปจจุบัน
3.2 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
3.3 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปน
3.3.1 หางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
3.3.2 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
แสดงการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรอง
ไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
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บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
3.3.3 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดง
การจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(จ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ฉบับตีพิมพ
3.3.4 สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ สมาคม
หรือมูลนิธิ
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ สมาคม
มูลนิธิ
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(จ) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ สมาคม
หรือมูลนิธิ
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3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.3.5 หนวยงานของรัฐหรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
หนังสือรับรองสถานภาพของหนวยงานของรัฐ หรือ
องคการของรัฐ
ภาพถายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือสิทธิที่จะใชประโยชนในที่ดินเพื่อดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
โครงการและแผนการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
แผนที่แสดงที่ตั้งสังเขปของสวนสัตวสาธารณะ
แบบแปลนและแผนผังของสวนสัตวสาธารณะที่ถูกตองตาม
มาตราสวนโดยแสดงรายการดังตอไปนี้
ก. รูปดานหนา ดานขาง ความลึกหรือความสูง จํานวน
สิ่งปลูกสรางและสถานที่เลี้ยงสัตว
ข. ทอหรือทางระบายน้ํา บอพักน้ํา ระบบปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษโดยมีรายละเอียดในการคํานวณ พรอมทั้งแจง
ขนาดทอหรือทางระบายน้ํา และทิศทางการไหลของน้ํา
ภายในสวนสัตวสาธารณะจนออกนอกสวนสัตวสาธารณะ
โดยละเอียด ถามีทางระบายน้ําสาธารณะอยูใกลเคียง
บริเวณสวนสัตวสาธารณะใหระบุดวย
ถามีสัตวปาอยูในครอบครองใหแสดงบัญชีรายการชนิด
และจํานวนของสัตวปา ซากของสัตวปาที่มีอยูในครอบครอง
พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาดวย
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ถามี)
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3.10 ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูทําการแทนบุคคล
ตาม 3.2 หรือ 3.3 ตองมีหนังสือมอบอํานาจแนบทายคําขอดวย
(ลงลายมือชื่อ).................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(...............................)

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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ความเห็นพนักงานเจาหนาที่
........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................
(.......................................)
ตําแหนง............................……..
คําสั่ง
........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................ผูอนุญาต
(.......................................)
ตําแหนง........................................
ไดตออายุใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแก........................
ตามใบอนุญาต.............เลมที่...........ฉบับที่........ลงวันที่........เดือน......................พ.ศ.......
จนถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ............
(ลงลายมือชื่อ)...........................ผูเขียนใบอนุญาต
(.............................)
ตําแหนง..............................
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สป. 23
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
ลงชื่อ .......................... ผูรับคําขอ

คําขอโอนและรับโอนใบอนุญาต
--------------------------เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......
1. ขาพเจา .............................................. อายุ............ ป สัญชาติ..................
อยูบาน/สํานักงานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ...................... ถนน .......................
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ..............…
ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามใบอนุญาตเลมที่..........…
ฉบับที่........... ลงวันที่......... เดือน........................ พ.ศ....….. ณ สถานที่ดําเนินกิจการชื่อ
.......................................... อยูเลขที่........... หมูที่.............. ตรอก/ซอย.…….....................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต......….................
จังหวัด .......................................... มีความประสงคที่จะขอโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งและ
ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแก.............................................................................
1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ .....….................. อายุ .….............. ป
อยูบานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ..................…...........
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ................….......
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ........….....
บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ............................ เลขที่ ........…... ออกให
ณ อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย........…............
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท ........................................................…......
จดทะเบียนเมื่อ ........................................ เลขทะเบียน ..............................................….
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มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่......... หมูที่........ ถนน ........................ ตรอก/ซอย ...…...........….
ตําบล/แขวง ....………... อําเภอ/เขต .....….…. จังหวัด .......….... รหัสไปรษณีย ............
เลขหมายโทรศัพท ........……….…....... เลขหมายโทรสาร ............……………………
มี ……............…………...................สัญชาติ .........……... อายุ .......….. ป
อยูบานเลขที่......…...หมูที่ …........ ตรอก/ซอย ......................... ถนน .....................…..
ตําบล/แขวง .....…...............อําเภอ/เขต ................................จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย ...............เลขหมายโทรศัพท .................... เลขหมายโทรสาร ...............…
และ...................................... สัญชาติ ............... อายุ ........... ป อยูบานเลขที่.............…..
หมูที่ ....... ตรอก/ซอย ...................... ถนน.......................... ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย................….
เลขหมายโทรศัพท................... เลขหมายโทรสาร..........……....ซึ่งเปนผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลผูขอรับโอนใบอนุญาต
2. ผูรับโอนมีความประสงคจะขอรับโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ ณ....................... เลขที่........ หมูที่.......... ตรอก/ซอย.......................
ถนน............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..................................….
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................เลขหมายโทรศัพท..............…
เลขหมายโทรสาร..................พื้นที่ทําการรวม...............ไร........งาน...................ตารางวา
โดยมีอาณาเขตดังนี้คือ
ทิศเหนือ วัดได..............................เมตร จด............................................
ทิศใต วัดได...................................เมตร จด............................................
ทิศตะวันออก วัดได......................เมตร จด............................................
ทิศตะวันตก วัดได........................เมตร จด............................................
3. ขาพเจาผูขอรับโอนใบอนุญาตไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
มาพรอมนี้คือ
1. ในกรณีผูขอรับโอนใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
1.1 สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
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1.2 สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
2. ในกรณีผูขอรับโอนใบอนุญาตเปน
2.1 หางหุนสวนสามัญ
(ก) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
2.2 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
แสดงการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรอง
ไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปน
หุนสวนทุกคน
2.3 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดง
การจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
(ค) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
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(จ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ฉบับตีพิมพ
2.4 สหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียน
(ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกฉบับที่นายทะเบียนรับรอง
(ค) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับ
2.5 หนวยงานของรัฐหรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
หนังสือรับรองสถานภาพของหนวยงานของรัฐ หรือ
องคการของรัฐ
3. ภาพถายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือสิทธิที่จะใชประโยชนในที่ดินเพื่อดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
4. โครงการและแผนการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสังเขปของสวนสัตวสาธารณะ
6. แบบแปลนและแผนผังของสวนสัตวสาธารณะที่ถูกตองตาม
มาตราสวนโดยแสดงรายการดังตอไปนี้
ก. รูปดานหนา ดานขาง ความลึกหรือความสูง จํานวน
สิ่งปลูกสรางและสถานที่เลี้ยงสัตว
ข. ทอหรือทางระบายน้ํา บอพักน้ํา ระบบปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษโดยมีรายละเอียดในการคํานวณ พรอมทั้งแจง
ขนาดทอหรือทางระบายน้ํา และทิศทางการไหลของน้ํา
ภายในสวนสัตวสาธารณะจนออกนอกสวนสัตวสาธารณะ
โดยละเอียด ถามีทางระบายน้ําสาธารณะอยูใกลเคียง
บริเวณสวนสัตวสาธารณะใหระบุดวย
7. ถามีสัตวปาอยูในครอบครองใหแสดงบัญชีรายการชนิด
และจํานวนของสัตวปา ซากของสัตวปาที่มีอยูในครอบครอง
พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาดวย
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8. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ถามี)
9. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูทําการแทนบุคคล
ตามขอ 1 หรือขอ 2. ตองมีหนังสือมอบอํานาจแนบทายคําขอดวย
(ลงลายมือชื่อ).................................ผูขอโอนใบอนุญาต
(...............................)
(ลงลายมือชื่อ)...............................ผูขอรับโอนใบอนุญาต
(..............................)

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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ความเห็นพนักงานเจาหนาที่
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................
(.......................................)

คําสั่ง
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................….
..........................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................ผูอนุญาต
(.......................................)
ตําแหนง........................................
ไดอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะใหแก..........
ตามใบอนุญาต.............เลมที่...........ฉบับที่........ลงวันที่........เดือน......................พ.ศ.......
(ลงลายมือชื่อ)...........................ผูเขียนใบอนุญาต
(.............................)
ตําแหนง..............................
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สป. 24
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
ลงชื่อ .......................... ผูรับคําขอ

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
--------------------------เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......
ขาพเจา ..........................…….................. อายุ............ ป สัญชาติ..................
อยูบาน/สํานักงานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ...................... ถนน ......................
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ............….
ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามใบอนุญาตเลมที่..........…..
ฉบับที่........... ลงวันที่......... เดือน..................... พ.ศ....…... ณ สถานที่ดําเนินกิจการชื่อ
............................................ อยูเลขที่........... หมูที่.............. ตรอก/ซอย............................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด .................................……...... มีความประสงคที่จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให
จัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ เนื่องจาก.............……..................................
และขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
หลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ
(ลงลายมือชื่อ).....................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(...................................)
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย

√ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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สป. 25
แบบแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวนสัตวปาคุมครองหรือซากของสัตวปาดังกลาว
กอนเปดดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
--------------------------เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....….
ขาพเจา .................................................. อายุ............ ป สัญชาติ................….
อยูบาน/สํานักงานเลขที่......... หมูที่...... ตรอก/ซอย ...................... ถนน .......................
ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย ................. เลขหมายโทรศัพท .................. เลขหมายโทรสาร ..............…
ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามใบอนุญาตเลมที่..........…
ฉบับที่........... ลงวันที่......... เดือน........................ พ.ศ....….. ณ สถานที่ดําเนินกิจการชื่อ
............................................ อยูเลขที่........... หมูที่.............. ตรอก/ซอย...........................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด ..........................................
1. ขอแจงชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปา
ดังกลาวที่มีไวในความครอบครองกอนเปดดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะปรากฏตามบัญชี
รายการชนิดและจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาว
พรอมทั้งหลักฐานการไดมา เพื่อตรวจสอบและจดแจงไวในทะเบียนทายแบบแจงนี้
2. ขาพเจาประสงคจะเปดดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ...........................
ตั้งแตวันที่..…..………....เดือน..............……....………......พ.ศ..…………... เปนตนไป
(ลงลายมือชื่อ)..........................................ผูแจง
(...……………………....)

207
หมายเลข 1
บัญชีสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
ตามใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ เลมที่.................ฉบับที่................ลงวันที่..........
เดือน........................พ.ศ.......
ลําดับที่

ชื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร

หลักฐานการไดมา

จํานวน
เพศผู เพศเมีย

เครื่องหมาย

หมายเหตุ
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หมายเลข 2
บัญชีซากของสัตวปาสงวนและซากของสัตวปาคุมครอง
ตามใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ เลมที่.................ฉบับที่................ลงวันที่..........
เดือน........................พ.ศ.......
ลําดับที่

ชื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร

หลักฐานการไดมา

จํานวน

เครื่องหมาย

หมายเหตุ
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แบบแจงชนิด และจํานวนของสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่เพิ่มจํานวนขึ้นหรือลดจํานวนลง
-------------------เขียนที่...................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ........
ขาพเจา...................................อายุ................ปสัญชาติ...............
อยูบาน/สํานักงานเลขที่.........หมูที่.......ตรอก/ซอย..................ถนน....................
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย................เลขหมายโทรศัพท...................เลขหมายโทรสาร............
ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะเลมที่.........ฉบับที่...........
ลงวันที่.........เดือน.............พ.ศ..... ณ สถานที่ดําเนินกิจการชื่อ...........................
.........................อยูเลขที่.............หมูที่..............ตรอก/ซอย......................
ถนน...................ตําบล/แขวง...............อําเภอ/เขต................จังหวัด.............
ขอแจงตอพนักงานเจาหนาที่วา
1. เดิมมีสัตวปาสงวน จํานวน..................ตัว ขณะนี้ได
เพิ่มขึ้น จํานวน...................ตัว
ลดลง
จํานวน...................ตัว
2. เดิมมีซากของสัตวปาสงวน จํานวน.................ตัว ขณะนี้ได
เพิ่มขึ้น จํานวน...................ตัว
ลดลง
จํานวน...................ตัว
3. เดิมมีสัตวปาคุมครอง จํานวน............ตัว ขณะนี้ได
เพิ่มขึ้น จํานวน...................ตัว
ลดลง
จํานวน...................ตัว
4. เดิมมีซากของสัตวปาคุมครอง จํานวน.............ตัว ขณะนี้ได
เพิ่มขึ้น จํานวน...................ตัว
ลดลง
จํานวน...................ตัว
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
(ลงลายมือชื่อ)...................................ผูแจง
(.................................)
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย √

ในชอง

หนาขอความที่ตองการ
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หมายเลข 1
บัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
ตามใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ เลมที่.................ฉบับที่................ลงวันที่..........
เดือน........................พ.ศ.......
ลําดับที่

ชื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร

หลักฐานการไดมา

จํานวน
เพศผู เพศเมีย

เครื่องหมาย

หมายเหตุ
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หมายเลข 2
บัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลงของซากของสัตวปาสงวนและซากของสัตวปาคุมครอง
ตามใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ เลมที่.................ฉบับที่................ลงวันที่..........
เดือน........................พ.ศ.......
ลําดับที่

ชื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร

หลักฐานการไดมา

จํานวน

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

212
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 วรรคสาม
และมาตรา 29 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ได
กําหนดใหการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ.2535ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตให
จัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวน
สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือซากของสัตวปาดังกลาวที่มีไวในครอบครองกอนจะ
เปดดําเนินการ รวมทั้งจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางดําเนินการดวย โดยใหปฏิบัติ
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 45 ก วันที่ 4 กันยายน 2540)

