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ประกาศกรมประมง 
เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกํากับการจําหน่าย การนําพยาน 
เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง 
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

หรือผลิตภัณฑท์ี่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการ

ครอบครองแบบหนังสือกํากับการจําหน่าย การนําพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าคุ้มครองที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เป็นสัตว์น้ํา 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง 
 
ข้อ ๔  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งชนิดและจํานวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า ที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใช้บังคับตาม
แบบ สป. ๒๗ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมกับสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น 

 
ข้อ ๕  การแจ้งการครอบครอง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่ครอบครอง ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน้า ๓/๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
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๕.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๕.๒ ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้แจ้ง ณ สํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่นั้น 
๕.๓ แจ้งทางไปรษณีย์โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบการแจ้งการครอบครอง 

สป. ๒๗ มายังสถานที่ที่ระบุไว้ใน ๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่กรณี 
๕.๔ แจ้งโดยวิธีการและสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชน 
 
ข้อ ๖  เมื่อได้รับการแจ้งตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายละเอียดในการแจ้งการครอบครอง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าครบถ้วนให้
ลงทะเบียนการรับแจ้งการครอบครอง และออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบ สป. ๒๘ ท้าย
ประกาศนี้ ให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง 
และให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
๖.๑.๑ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดู

สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธ์ุตามมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่แจ้ง 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ายังคงมี
สัตว์ป่าคุ้มครองเหลือจํานวนอยู่เท่าใด และแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ให้แก่กรมประมง เพื่อนําไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ในการจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้ง
รายละเอียดชนิด จํานวน เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า (ถ้ามี) รายละเอียดผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังและ
ดําเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะหรือผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธ์ุ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
จําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕ 
เพื่อตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในใบรับแจ้งการครอบครอง 

๖.๑.๒ ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดู
สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่า
อยู่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นได้รับการ
เลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัย ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้นั้นครอบครองสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นต่อไปได้ โดยออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวตามแบบ สป. ๒๙ ท้าย
ประกาศนี้ ให้ไว้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยใบอนุญาตให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครอง
นั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๖.๑.๓ ในกรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กําหนดให้
เพาะพันธ์ุได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองประสงค์จะเพาะพันธ์ุสัตว์นั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เพาะพันธ์ุตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อได้รับคําขอใบอนุญาตเพาะพันธ์ุตามมาตรา ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพาะพันธ์ุต่อไป 

ในกรณีอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะอนุญาตให้เพาะพันธ์ุสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้น และเจ้าของหรือผู้ครอบครองประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไป ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่ออธิบดีเกี่ยวกับความสมควรและปลอดภัยของสถานที่ที่จะให้สัตว์
ป่าคุ้มครองนั้นอยู่อาศัย รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว เมื่ออธิบดีได้พิจารณา
เห็นสมควรอนุญาตให้เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไปได้ ให้ออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ช่ัวคราวตามแบบ สป. ๒๙ ท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป 

ในกรณีอธิบดีพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรอนุญาตให้เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดําเนินการตาม ๖.๑.๑ ต่อไป 

๖.๒ กรณีเป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียน และให้อธิบดีพิจารณาออกใบรับรองการครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามแบบ สป. ๓๐ ท้าย
ประกาศนี้ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป 

๖.๓ กรณีเป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า 

๖.๓.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวนของซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้ง และให้รายงานต่ออธิบดีเพื่อออก
หนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามแบบ สป. ๓๑ ท้ายประกาศนี้ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า ดําเนินการจําหน่ายซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี โดยเจ้าของหรือผู้
ครอบครองต้องออกหนังสือกํากับการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองตามแบบ สป. ๓๒ ท้ายประกาศนี้ ที่ได้จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการจําหน่าย 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ๖.๓.๒ เว้นแต่เป็นการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อนําไป
บริโภค 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากยังคงมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งชนิดและ
จํานวนของซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เหลือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดสามปี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และจดแจ้งชนิดและจํานวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เหลืออยู่ไว้ในทะเบียนและให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามแบบ สป. 
๓๐ ท้ายประกาศนี้ ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป 

๖.๓.๒ หนังสือกํากับการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและรายการแนบท้ายให้เป็นเอกสารในหน้าเดียวกัน ตามแบบ สป. ๓๒ 
ท้ายประกาศนี้ โดยให้มีสําเนาสองฉบับ ต้นฉบับมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใช้กํากับซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่จําหน่าย ฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมส่ง
เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และฉบับที่ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
ณ สถานที่จําหน่าย โดยในการเขียนหนังสือกํากับผู้จําหน่ายต้องลงรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกันทั้ง
สามฉบับ 

ให้ผู้ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามข้อ ๖.๓.๑ นําหนังสือกํากับการจําหน่าย
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ซื้อ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออก
ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
แบบ สป. ๓๐ ท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
ต่อไป 

กรณีผู้ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง นําหนังสือกํากับการจําหน่าย
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ สถานที่ตามข้อ ๕ เกินกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นที่ไม่สามารถมาแจ้งภายในกําหนดระยะเวลาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วย  ทั้งนี้ เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ อธิบดีอาจพิจารณาไม่ออกใบรับรองการ
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองให้แก่ผู้ซื้อ 

๖.๔ กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวนของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๖.๔.๑ กรณีเป็นสัตว์ป่าชนิดซึ่งโดยปกติตามธรรมชาติพบได้ในประเทศไทยให้
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบุวิธีการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวในแบบแจ้งการครอบครอง
แทนเอกสารหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว 

๖.๔.๒ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถนําพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ว่าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย การดําเนินการแก่สัตว์ป่า 
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ - ๖.๓ 
มาใช้โดยอนุโลม โดยแบบใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 
๒๓ ช่ัวคราวให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๓ ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๔ 
หนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๕ และหนังสือกํากับการจําหน่ายซากของ
สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให้
เป็นไปตามแบบ สป. ๓๖ แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ หากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าวเป็นชนิดที่อยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง
ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ด้วย 

๖.๔.๓ ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์ป่าซากของ
สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ นั้น
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบให้แก่กรม
ประมงเพื่อนําไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ข้อ ๗  พยานหลักฐานในการพิสูจน์ตามข้อ ๖.๔.๒ ได้แก่ 
๗.๑ เอกสารการอนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา

จากซากของสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กรณีเป็นสัตว์ป่าที่สืบพันธ์ุมาจากสัตว์ป่าที่นําเข้ามาตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นซากของ

สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ได้มาหรือต่อเนื่องมาจากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่นําเข้ามาตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานซึ่งแสดง
รายละเอียดการสืบพันธ์ุหรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์
ป่าดังกล่าว 

๗.๒ กรณีเป็นการได้มาก่อนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีผลใช้บังคับ ได้แก่ 

๗.๒.๑ เอกสารการอนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๗.๒.๒ เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่าเป็นการได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น 

๗.๒.๓ หนังสือรับรองที่จัดทําโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยมีพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งคน รับรองว่าเป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าที่
สืบพันธ์ุหรือมีที่มาต่อเนื่องมาจากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากซากของสัตว์ป่า
นั้น 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าการแสดงเอกสารหลักฐานหรือ
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ข้อ ๘  ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา

จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ต้องเก็บรักษาซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับใบรับรองการครอบครองไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับ
อนุญาต 

 
ข้อ ๙  ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา

จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๙.๑ นําซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้รับอนุญาตให้ครอบครองไปยังสถานที่อ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของ
สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ 

๙.๒ เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

๙.๓ โอนใบรับรองการครอบครองจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายดําเนินการให้
มีการจดแจ้ง แก้ไข ใบรับรองให้มีข้อมูลตรงกับที่ได้รับแจ้ง โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดมากหรือเป็นกรณีการรับโอน อาจรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่
ให้แทนฉบับเดิมหรือเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองให้แก่ผู้รับโอน 

 
ข้อ ๑๐  กรณีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า

คุ้มครอง ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตามประกาศนี้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น หรือมีจํานวนลดลงโดยเหตุใด 
ๆ ให้ผู้รับใบรับรองให้ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่ออธิบดีเพื่อจดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนและแก้ไขใบรับรองให้ตรงกับความจริง 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก

ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตให้ครอบครองตามประกาศนี้ ยังไม่
มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองจัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง 

กรณีเครื่องหมายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนชํารุดหรือสูญหาย ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองจัดทําเครื่องหมายใหม่ตามระเบียบว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายสัตว์ป่า
คุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองในความครอบครอง
ของตนให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๒  กรณีใบอนุญาตการครอบครอง หรือเอกสารการอนุญาต หรือการรับรอง 

การครอบครองหรือเอกสารสําคัญใด ๆ ที่ออกตามประกาศนี้ ชํารุดหรือสูญหาย ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ พร้อมแนบสําเนาเอกสารการ
แจ้งความลงบันทึกประจําวัน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออก
ใบแทนเอกสารดังกล่าว หรือพิจารณาออกเอกสารฉบับใหม่ให้แทนเอกสารฉบับเดิมได้ตามที่
เห็นสมควร 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองตามประกาศนี้ ให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกจังหวัดรายงานผลการรับแจ้งการครอบครองมายังส่วนอนุญาตและกําหนด
มาตรการประมง กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จุมพล  สงวนสนิ 
อธิบดีกรมประมง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(แบบ สป. ๒๗) 

๒. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ (แบบท่ี ๑ บัญชีสัตว์ป่า
คุ้มครอง) 

๓. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ (แบบที่ ๒ บัญชีซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง)  

๔. บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ (แบบที่ ๓ บัญชีผลิตภัณฑ์ที่
ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง)  

๕. แบบฟอร์มการแนบภาพถ่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่า แนบท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๖. ใบรับแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ สป. ๒๘) 

๗. ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (แบบ สป. ๒๙) 
๘. บัญชีท้ายใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 
๙. ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก

ของสัตว์ป่าคุ้มครอง (แบบ สป. ๓๐) 
๑๐. บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา

จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 
๑๑. หนังสือรับรอง (แบบ สป. ๓๑) 
๑๒. บัญชีท้ายหนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา

จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓. หนังสือกํากับการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ สป. ๓๒) 

๑๔. ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ 
ช่ัวคราว (แบบ สป. ๓๓) 

๑๕. บัญชีท้ายใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๓ ช่ัวคราว 

๑๖. ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์
ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ (แบบ สป. ๓๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๗. บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ 

๑๘. หนังสือรับรอง (แบบ สป. ๓๕) 
๑๙. บัญชีท้ายหนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก

ของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วริญา/ผู้ตรวจ 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


