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คูมือการขออนุญาตเพาะพันธุส ัตวปา
(เพาะพันธุส ตั วปาสงวน และสัตวปาคุม ครองเพื่อประโยชนแกกจิ การสวนสัตวสาธารณะ
หรือเพาะพันธุสัตวปาคุมครองชนิดที่อนุญาตใหเพาะพันธุไดเพื่อประโยชนแกการคา)
-----------------------------------1. คุณสมบัตขิ องผูขออนุญาต
1.1 เปนเจาของกิจการและมีทรัพยสินหรือมีฐานะดีพอที่จะดําเนินกิจการได
1.2 มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
1.3 มีภูมิลําเนาหรือถิ่นทีย่ ูในราชอาณาจักร
1.4 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนบุคคลไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ
1.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย
1.6 ไมอยูในระหวางถูกพักใบอนุญาตหรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึง่ ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
1.7 ไมเคยกระทําผิดบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2503 หรือผิดกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกฎหมายวาดวยการสงออกหรือการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา ทั้งนี้ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกสัตวปา
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุน สวนผูจัดการของนิติบุคคล
นั้นตองมีคุณสมบัติตาม (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) และ (1.7) ดวย
2. การยืน่ คําขอ
ใหประชาชนผูป ระสงคจะขออนุญาต ยื่นขอรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุส ัตวปา ตามแบบ สป.8
(เอกสารหนา 4-7) พรอมดวยหลักฐาน
3. หลักฐานที่ตอ งยื่นพรอมคําขอ
3.1 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
3.2 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(1) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอาํ นาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุน สวนผูจดั การ (กรณีหา งหุนสวนนิตบิ ุคคล) แลวแตกรณี
(2) หนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนไว
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(3) หนังสือรบรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั แสดงรายการจดทะเบียน ตลอดทั้งชื่อ
กรรมการ กรรมการหรือหุนสวนผูมีอาํ นาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบคุ คล ซึ่งออกมาแลวไมเกิน
หกเดือน
3.3 โครงการเพาะพันธุสัตวปา ซึง่ จะตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อเจาของโครงการ
(2) ที่ตั้งของโครงการ
(3) วัตถุกประสงคของโครงการ
(4) ประเภท ชนิด ของสัตวปาทีข่ ออนุญาตเพาะพันธุ
(5) เปาหมายของโครงการ
(6) เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
(7) เครื่องมือ อุปกรณ
(8) วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในแตละขั้นตอน
3.4 หลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเพื่อการเพาะพันธุ (ถามีสัตวปาอยูใน
ระหวางการขออนุญาตเพาะพันธุ) ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูขอรับใบอนุญาต ไดครอบครองสัตวปาคุมครองอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หรือไดมาจากการจําหนายของผูมีไวในครอบโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนหรือวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
(2) ผูขอรับใบอนุญาตไดครอบครองสัตวปาอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปา นั้นเปน
สัตวปาคุมครองตามมาตรา 6 ใชบังคับ หรือไดมาจากการจําหนายของผูมีไวในครอบครองกอนวันที่มี
กฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปานัน้ เปนสัตวปาคุมครองตามมาตรา 6
(3) ผูขอรับใบอนุญาตไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองที่ทางราชการลาเพื่อกิจการเพาะพันธุตามมาตรา 26
(4) ผูขอรับใบอนุญาตไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองจากการจําหนายของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและ
ดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะที่เลิกดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามมาตรา 32 หรือจากการจําหนายของ
ผูรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุส ัตวปาที่เลิกดําเนินกิจการ
(5) ผูขอรับใบนอนุญาตไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองจากการจําหนายของผูรับใบอนุญาตใหคาสัตวปา
ที่ไดมาจากการเพาะพันธุตามมาตรา 20 หรือไดมาจากการจําหนายของผูร ับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา 43
(6) ผูขอรับใบอนุญาตไดมาซึ่งสัตวปาคุมครองจากการนําเขาตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24
3.5 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ (เฉพาะกรณีขอเพาะพันธุเพื่อ
กิจการสวนสัตวสาธารณะ)
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3.6 หลักฐานการมีสิทธิใชสถานทีท่ ี่จะดําเนินการเพาะพันธุสัตวปา (เชน โฉนดที่ดิน น.ส.3ก
หนังสือสัญญาเชา ฯลฯ)
3.7 แผนผังสังเขปของสถานที่ที่จะดําเนินการเพาะพันธุสัตวปา จํานวน 2 ชุด
3.8 หลักฐานอื่น ๆ ไดแก ใบรับรองแพทย
3.9 ในกรณีที่ใหผูอื่นมายื่นขอแทนผูขออนุญาต
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูขออนุญาต
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของผูรบั มอบอํานาจ
4. สถานทีย่ ื่นคําขอ
4.1 ทองที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช
4.2 ทองที่อื่น ยืน่ ทีส่ ํานักบริหารพื้นที่อนุรักษแหงทองที่ หรือหนวยงานที่สาํ นักบริหารพืน้ ที่
อนุรักษ มอบหมาย
5. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูขออนุญาต รอรับหนังสือจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อไปตรวจประวัติ
อาญชากรรม (พิมพลายนิ้วมือ) ทีก่ องทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรณีมี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ) หรือสถานีตํารวจภูธรตามภูมิลําเนาของผูขออนุญาต
6. การตรวจสถานที่ขออนุญาต และสัตวปา
ผูขออนุญาต นําเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช ตรวจสถานทีเ่ พาะพันธุสัตวปา
และสัตวปา (ถามี)
7. การแจงผลการพิจารณา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 40 วัน
8. การชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอที่ไดรับอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวปา มาชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเพาะพันธุ
สัตวปา (สป.9) เปนเงิน 1,000 บาท ที่สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
แลวนําใบเสร็จมารับใบอนุญาตฯ

----------------------------------
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สป. 8
เลขรับที.่ .....................................
วันที.่ ...........................................
ลงชื่อ...........................ผูรับคําขอ

คําขอรับใบอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวปา
-------------------------เขียนที่.........................................................
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. .......
1. ขาพเจา...................................................................................................................
1.1 เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ..............................................อายุ...............ป
อยูบานเลขที่..................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................
หมูที่................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...........................เลขหมายโทรศัพท........................
เลขหมายโทรสาร.....................................บัตรประจําตัว.............................................../ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว เลขที่.............................ออกให ณ อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.................................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................................
จดทะเบียนเมื่อ.....................................................เลขทะเบียน......................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่............ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................
หมูที่.............ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...............................เลขหมายโทรศัพท.............................
เลขหมายโทรสาร............................โดยมี............................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพัน
นิติบุคคลผูขออนุญาต สัญชาติ............................อายุ...............ป อยูบานเลขที่............................
ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................หมูที่..........ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.......................
เลขหมายโทรศัพท..............................................เลขหมายโทรสาร.............................................
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2. ขาพเจา
ไมเปน
เปนผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนิน
กิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามใบอนุญาต เลมที่................. ฉบับที่.................... ลงวันที่...........
เดือน ................................พ.ศ. ..........
3. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุสัตวปาตาม
รายละเอียดของชนิดและจํานวนตามบัญชีทายคําขอรับใบอนุญาตนี้ ณ ....................................................
เลขที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................หมูที่..................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.....................เลขหมายโทรศัพท....................เลขหมายโทรสาร.............................
พื้นที่ทําการรวม...................ไร..................งาน................ตารางวา มีอาณาเขตดังตอไปนี้
ทิศเหนือวัดได .................................. เมตร จด.......................................
ทิศใตวัดได
.................................. เมตร จด.......................................
ทิศตะวันออกวัดได ................................. เมตร จด........................................
ทิศตะวันตกวัดได ................................... เมตร จด........................................
4. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมนี้ คือ
4.1
โครงการเพาะพันธุสัตวปา
4.2
หลักฐานการไดมาซึ่งสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองเพื่อการ
เพาะพันธุ
4.3
สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ
4.4
หลักฐานการมีสิทธิใชสถานที่ที่จะดําเนินการเพาะพันธุสัตวปา
4.5
แผนผังสังเขปของสถานที่ที่จะดําเนินการเพาะพันธุสัตวปา
จํานวน 2 ชุด
4.6
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ
บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว
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4.7

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(1) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท
(กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุนสวน
ผูจัดการ (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล) แลวแตกรณี
(2) หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนไว
(3) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
แสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการ
หรือหุนสวนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ซึ่งออกมาแลวไมเกินหกเดือน
4.8
หลักฐานอื่น ๆ ไดแก
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(ลายมือชื่อ).....................................ผูขออนุญาต
(...................................)

หมายเหตุ 1. ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง
หนาขอความที่ตองการ
2. ในกรณีที่ผูอื่นมายื่นคําขอแทนผูขออนุญาต ตองมีหนังสือมอบอํานาจจาก
ผูขออนุญาตมาแสดงดวย
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ความเห็นเจาหนาที่
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..............................................
(............................................)
ตําแหนง.............................................
คําสั่ง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..............................................
(...........................................)
ตําแหนง.............................................

ไดออกใบอนุญาตใหเพาะพันธุสัตวปา........................................................................
ตามใบอนุญาตเลมที่...........ฉบับที่................ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ......
(ลายมือชื่อ)..............................ผูเขียนใบอนุญาต
(............................)
ตําแหนง...............................

8

บัญชีทายคําขอรับใบอนุญาต
ลําดับที่

ชนิดของสัตวปา

ชื่อวิทยาศาสตร

จํานวน อายุ เพศ

เครื่องหมาย

(ลายมือชื่อ) .......................................... ผูขออนุญาต
(........................................)

