คูมือการขออนุญาตสวนสัตวสาธารณะ
--------------------------------1. คุณสมบัตขิ องผูขออนุญาต
1.1 เปนเจาของกิจการและมีทรัพยสินหรือมีฐานะดีพอที่จะดําเนินกิจการได
1.2 มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
1.3 มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
1.4 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนบุคคลไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ
1.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย
1.6 ไมอยูในระหวางถูกพักใบอนุญาตหรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึง่ ออกตามพระราช
บัญญัตินี้
1.7 ไมเคยกระทําผิดบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2503 หรือผิดกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกฎหมายวาดวยการสงออกหรือการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา ทั้งนี้ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกสัตวปา
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุน สวนผูจัดการของนิติ
บุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตาม (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) และ (1.7) ดวย
2. การยืน่ คําขอ
ใหประชาชนผูป ระสงคจะขออนุญาต ยื่นขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
ตามแบบ สป.20 (เอกสารหนา 5-8) พรอมดวยหลักฐาน
3. หลักฐานที่ตอ งยื่นพรอมคําขอ
3.1 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
3.2 ในกรณีหา งหุน สวนสามัญ
(1) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(2) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรหือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูเปนหุนสวนทุกคน
(3) สําหรับทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
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3.3 ในกรณีหา งหุน สวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุน สวนจํากัด
(1) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปนหางหุน
สวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(2) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(3) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชานหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูเปนหุนสวนทุกคน
(4) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
3.4 ในกรณีบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(1) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปนบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(2) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(3) สําเนาหรือภาพถายประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด
(4) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(5) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดฉบับตีพิมพ
3.5 ในกรณีสหกรณสมาคม หรือมูลนิธิ
(1) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(2) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(3) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(4) สําเนาทะเบียนบานหรือภาพถายสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
(5) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ สมาคม หรือมูลนิธิ
3.6 ในกรณีหนวยงานของรัฐหรือองคการอื่นของรัฐที่เปนนิตบิ ุคคล ใหยนื่ หนังสือรับรอง
สถานภาพของหนวยงานของรัฐหรือองคการของรัฐ
3.7 หลักฐานการมีสิทธิใชสถานทีท่ ี่จะดําเนินการสวนสัตวสาธารณะ (เชน โฉนดที่ดนิ น.ส.3ก
หนังสือสัญญาเชา ฯลฯ)
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3.8 โครงการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งจะตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อเจาของโครงการ
(2) ที่ตั้งของโครงการ
(3) วัตถุประสงคของโครงการ
(4) ประเภท ชนิด ของสัตวปาที่ขออนุญาต
(5) เปาหมายของโครงการ
(6) เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
(7) เครื่องมิ อุปกรณ
(8) วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในแตละขั้นตอน
3.9 แผนที่แบบแปลนและแผนผังที่ตั้งสังเขปของสวนสัตวสาธารณะ
3.10 บัญชีรายการชนิดและจํานวนของสัตวปา หรือซากของสัตวปา ที่มีไวในครอบครอง โดย
จัดเรียงตามหมวดหมูทางวิชาการ พรอมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาดวย (ถามี)
3.11 ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กําหนดใหผูที่จะ
ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหแนบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวด
ลอมดังกลาวดวย
3.12 ในกรณีที่ใหผูอื่นมายื่นขอแทนผูขออนุญาต
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูขออนุญาต
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูรับมอบอํานาจ
4. สถานทีย่ ื่นคําขอ
4.1 ยื่นที่สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
5. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูขออนุญาต รอรับหนังสือจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อไปตรวจประวัติ
อาชญากรรม (พิมพลายนิว้ มือ) ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรณีมีภูมิ
ลําเนาอยูในกรุงเทพฯ) หรือสถานที่ตํารวจภูธรตามภูมิลําเนาของผูขออนุญาต
6. การตรวจสถานที่ขออนุญาต และสัตวปา
ผูขออนุญาต นําเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช ตรวจสถานที่ดําเนินกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ และสัตวปา (ถามี)
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7. การแจงผลการพิจารณา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 40 วัน
8. การชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอที่ไดรับอนุญาต มาชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
(สป.21) เปนเงิน 10,000 บาท ที่สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช แลวนํา
ใบเสร็จมารับใบอนุญาตฯ
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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
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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..............................

การขออนุญาตใหดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
(มาตรา 29)
ผูขออนุญาต

แจงผลอนุญาต

ยื่นคําขอฯ (สป.20) + (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4)

ออกใบอนุญาตให
ดําเนินกิจการสวนสัตว
สาธารณะ (สป.21)

อนุญาต

แจงผลไมอนุญาต

ฝายอนุญาตสัตวปา
สวนคุมครองสัตวปา สํานักอนุรักษสัตวปา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

แจงผลการพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต

รายงานผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบหลักฐานเสนอ

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

แจงผลการตรวจสอบ

แจงผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบฐานะทางการเงิน

กรมบังคับคดี

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
หรือ สถานีตํารวจภูธรทองที่

สงคณะกรรมการไปตรวจสอบ

สัตวปา (ถามี) และ
สถานที่ที่จะดําเนินการ

