
ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการแจง้การครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน  การออกใบอนุญาตครอบครอง 

สัตวป์่าสงวนชัว่คราว  และการออกใบรับรองการครอบครองซากสตัว์ป่าสงวน  ส าหรับสตัวป์่าสงวน  
ชนิดวาฬบรดู้า  (Balaenoptera  edeni)  วาฬโอมูระ  (Balaenoptera  omurai)  เตา่มะเฟือง  

(Dermochelys  coriacea)  และปลาฉลามวาฬ  (Rhincodon  typus) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบญัญตัิสงวนและคุม้ครองสัตว์ปา่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน
และซากสัตว์ป่าสงวน  การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว  และการออกใบรับรอง  
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน  ส าหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า  (Balaenoptera  edeni)  วาฬโอมูระ  
(Balaenoptera  omurai)  เต่ามะเฟือง  (Dermochelys  coriacea)  และปลาฉลามวาฬ  (Rhincodon  typus)” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 
“ผู้ครอบครอง”  หมายความว่า  ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ 

ปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   

เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ   
“ผู้รับใบรับรอง”  หมายความว่า  ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  

เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมประมง 
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่มีวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวน

ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มีผลใช้บังคับ  แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๕ การแจ้งการครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามข้อ  ๔  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  กรมประมง 
(๒) ส านักงานประมงจังหวัด 
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแจ้งการครอบครองตามข้อ  ๔  อาจแจ้งทางไปรษณีย์  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ

วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖ เมื่อได้รับการแจ้งการครอบครองตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งการครอบครอง  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   

ในกรณีที่แบบแจ้งการครอบครอง  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองแก้ไขเพ่ิมเติมแบบแจ้งการครอบครอง  หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ครอบครองได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่   

ในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมแบบแจ้งการครอบครอง  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าการยื่นแบบแจ้งการครอบครองนั้น
เป็นอันสิ้นผลนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือ  
ให้ผู้ครอบครองทราบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ครอบครองได้ยื่นแบบแจ้งการครอบครอง  และเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามข้อ  ๔  ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการรับแจ้งการครอบครอง  และ
ออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบท้ายระเบียบนี้   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบใบรับแจ้งการครอบครองตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ครอบครอง  เพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน  และเก็บส าเนาใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  และประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวตามรายการที่แจ้งต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูวาฬบรูด้า   
วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ของผู้ครอบครองวา่มสีวัสดภิาพและความปลอดภัยเพียงใด  
และให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าวาฬบรูด้า  
วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬของผู้ครอบครองมีสวสัดภิาพและมคีวามปลอดภัย  ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้แก่ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าสงวนนั้น 
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ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  แต่ไม่ประสงค์จะครอบครอง 
สัตว์ป่าสงวนดังกล่าว  ตามรายการที่แจ้งต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองจ าหน่าย  จ่าย  
หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา  ๓๓  หรือ 
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่  ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ครอบครองยังมีวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  เหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด  ให้ถือว่าผู้ครอบครองยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนนั้น  
ตกเป็นของแผ่นดิน  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่ 
กรมประมง  เพ่ือน าไปด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพของซากสัตว์ป่าสงวนนั้น  และเสนอความเห็นต่ออธิบดี 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า   
ผู้ครอบครองได้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนนั้นจริง  ให้อธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ให้แก่ผู้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนสิ้นผลไปตามการสิ้นสภาพของซากสัตว์ป่าสงวน 
ข้อ ๑๑ ก่อนออกใบอนุญาตและใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายประจ าตัว

วาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  และซากสัตว์ปา่สงวนดงักล่าว  โดยให้ใช้วิธกีาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดเครื่องหมายท าด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์   
(๒) ตอกรหัสหมายเลข   
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีท าเครื่องหมายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้  ให้ใช้วิธีถ่ายภาพ  หรือวิธีการอื่นใด

ที่สามารถแสดงหรือระบุลักษณะของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนได้ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเครื่องหมายประจ าตัวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว   

ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายประจ าตัวไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วย 
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้ง 

การครอบครองมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง   

เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้แจ้งการครอบครอง   
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ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้แสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้ว  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ต้องเลี้ยงดูวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือเก็บรักษา  
ซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง  แล้วแต่กรณี 

(๒) ต้องจัดสวัสดิภาพดังต่อไปนี้ให้แก่วาฬบรูดา้  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ
ตามสมควรและเหมาะสม 

 (ก) ดูแลไม่ให้อดอยากหรือหิวโหย  และได้รับอาหารอย่างถูกโภชนาการ 
 (ข) ดูแลมิให้ถูกท าร้าย  ได้รับบาดเจ็บ  หรือทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย  และได้รับ 

การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 
 (ค) จัดสถานที่อันเป็นที่อยู่ให้มีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตตามสมควร 
 (ง) ดูแลให้สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ตามสมควร 
(๓) ดูแลไม่ให้ท าอันตรายผู้อื่นหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  หรือ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เครื่องหมายประจ าตัวตามข้อ  ๑๑  ช ารุด  สูญหาย  หรือมีการเปลี่ยนแปลง  

ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นใหม่ตามวิธีการในข้อ  ๑๑ 

ในกรณีที่วาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าว  มีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าสงวน
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามวิธีการในข้อ  ๑๑ 

ขอ้ ๑๕ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
(๒) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสภาพหรือจ านวนสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน  ในกรณี 

ที่สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ในความครอบครองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ  เปลี่ยนรูปร่าง   
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น  หรือมีจ านวนลดลงโดยเหตุใด ๆ   

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือใบรับรอง 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๕   
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และให้น าความในข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับ 
กับการพิจารณา  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วยโดยอนุโลม 

เมื่ออธิบดีได้พิจารณาค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว  และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้อธิบดีแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง   
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ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองทราบ  พร้อมทั้งแสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  และ ระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย   

ข้อ ๑๖ การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
ให้กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ าหน่าย  หรือจ่ายซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๒) การโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  บางส่วน 
(๓) การโอนซากวาฬบรูดา้  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ทั้งหมด  พร้อมโอน

ใบรับรอง 
ผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  

และปลาฉลามวาฬ  ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้อื่น  ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่
ที่ก าหนดตามขอ้  ๕  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้อง  และให้น าความในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคบั
กับการพิจารณาค าขอจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ 
ด้วยโดยอนุโลม 

เมื่ออธิบดีได้พิจารณาค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว  และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้อธิบดีอนญุาตให้จ าหนา่ย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรดู้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ
ปลาฉลามวาฬ  ได้   

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้จ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับรองทราบ  พร้อมทั้งแสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  
และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย   

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตให้จ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ตามข้อ  ๑๖  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  ให้ผู้รับใบรับรองออกเอกสาร 
การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ให้แก่ผู้ที่
ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นค าขอแจ้งการครอบครอง 
ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  
ที่ก าหนดตามข้อ  ๕  และให้น าความในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับกับการพิจารณาค าขอแจ้งการครอบครอง
ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ของผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย   
หรือโอนด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับ  
จากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  โดยก ากับค าว่า  “ได้รับการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนตามบทเฉพาะกาล  
มาตรา  ๑๑๓”   
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เมื่ออธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนตามวรรคสองแล้ว   
ให้อธิบดีเรียกให้ผู้รับใบรับรองเดิมน าใบรับรองฉบับเดิมมาแก้ไขรายการจ านวนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือเรียกคืนใบรับรองฉบับเดิม  แล้วแต่กรณี   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  มาช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ที่ได้รับจาก 
การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  เมื่อผู้ที่ได้รับ
จากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน  และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตให้โอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ 
ปลาฉลามวาฬ  ทั้งหมด  พร้อมโอนใบรับรองตามข้อ  ๑๖  (๓)  ให้อธิบดีออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ใบรับรองฉบับเดมิ  และให้ก ากับค าวา่  “ได้รับการโอนตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๑๑๓”  พร้อมระบุชือ่
ผู้โอนไว้ที่มุมบนด้านขวา  และระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบรับรองดังกล่าวไว้ด้วย 

เมื่อออกใบรับรองฉบับใหม่แล้วให้ใบรับรองฉบับเดิมเป็นอันสิ้นผล  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้โอนใบรับรองมาช าระค่าธรรมเนียมการโอน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬทั้งหมด   

เมื่อผู้โอนได้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้โอน  และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการโอนใบรับรอง 

ข้อ ๑๙ ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคญั  
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๕  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง   

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   
เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง  และใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหาย
ในสาระส าคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีเพ่ือออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้กับผู้ยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ   

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรองเดิม  และระบุค าว่า  
“ใบแทน”  หรือระบุข้อความอื่นใดท านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง   

ข้อ ๒๐ เมื่อมีการอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  มาช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหนา้ที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นอันสิ้นผล 

เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าขอใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๒



สำนักงาน  

เลขรับที่  

วันที่  

ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง 

 
แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 

-------------------------- 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

1. ข้าพเจ้า  

 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ อายุ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี  

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท  

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน  

สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

โดยม ี  

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ อายุ ป ี 

อยู่บ้านเลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

 
  



- 2 - 

2. ข้ าพ เจ้ าขอแจ้ งการครอบครองสัตว์ป่ าสงวน  หรือซากสัตว์ป่ าสงวน  ตามมาตรา 113  
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายแบบแจ้ง 
การครอบครองสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน ณ  
เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด  

รหัสไปรษณีย ์  

3. ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งการครอบครอง ดังนี้ 
 3.1 กรณีผูแ้จ้งการครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา 

 (๑) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  
 หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 

 (๒) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 
 3.2 กรณีผูแ้จ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคล 

 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ครอบครอง 
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  

หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (3) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 3.3 แนบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์ 

ตอกรหัสหมายเลข หรือวิธีการอ่ืนใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวน
อย่างชัดเจน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ (ถ้ามี) 

 3.4 หลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี) 
 (1) แสดงใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2)  

เล่มที ่ ฉบับที ่ ลงวันที่  
 (2) แสดงใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 3) 

เล่มที ่ ฉบับที ่ ลงวันที่  
 (3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  

  
  

 
(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 
 

หมายเหตุ 1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
2. กรณีที่ผู้ครอบครองไม่ได้มาแจ้งการครอบครองด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจให้  

เป็นผู้ยื่นแจ้งการครอบครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ครอบครองที่รับรอง
สำเนาโดยผู้ครอบครอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
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บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 1 บัญชีสัตว์ป่าสงวน (มีชีวิต) 

ลำดับที ่
ชนิดสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน เพศ อายุ 
ขนาดหรือ
น้ำหนัก 

เคร่ืองหมาย (ถ้ามี) 
ประสงค์จะ
ครองครอง 

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ : กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 
  
  
  

 

 

(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( )  
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บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 2 บัญชีซากสัตว์ป่าสงวน 

ลำดับที ่
ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน ขนาดหรือน้ำหนัก ประเภท/ลักษณะของซาก เคร่ืองหมาย (ถ้ามี) 
ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ   
  
  
  

 

 

(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 
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แบบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 

ภาพด้านหน้า  ภาพด้านหลัง 

 

 

 

 

ภาพด้านซ้าย  ภาพด้านขวา 

 

 

 

 

 

 

ขนาด (เซนติเมตร) 

กว้าง ยาว สูง  

น้ำหนัก (ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม) 

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   
  
  
  

 
 

 
(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 



สำนักงาน  

เลขรับที่  

 

ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 1 สัตว์ป่าสงวน 

เอกสารนี้ออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการครอบครองของ 
  

ลงวันที่ รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที ่ แจ้งครอบครอง จำนวน 
ขนาดหรือ
น้ำหนัก 

เคร่ืองหมาย 
วัตถุประสงค์ 

หมายเหตุ ประสงค์จะ
ครอบครอง 

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

สถานที่ครอบครอง  

  

  

 
(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง 

( ) 
ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ :  ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในวันที่มารับใบอนุญาต
ครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 

  



สำนักงาน  

เลขรับที่  

 

ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 2 ซากสัตว์ป่าสงวน 

เอกสารนี้ออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการครอบครองของ 
  

ลงวันที่ รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที ่ แจ้งครอบครอง จำนวน ขนาดหรือน้ำหนัก เคร่ืองหมาย หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

สถานที่ครอบครอง  

  

  

 

(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง 

( ) 
ตำแหน่ง  

 
 

หมายเหตุ :  ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับใบรับรอง
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 



  
 

 
ฉบับที่  
 

ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 

ที่ทำการ  

วันที่ เดือน พ.ศ.   

อนุญาตให้ อายุ ป ี

สัญชาติ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

ครอบครองสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบอนุญาตนี้ไว้ 

ณ ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด  

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 
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บัญชีท้ายใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 

ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ลำดับที ่
ชนิดสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน เพศ อาย ุ
ขนาด 

หรือน้ำหนัก 
เคร่ืองหมาย หมายเหตุ 

ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

         
         
         
         
         
         
         

 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  

ประทับตรา 



  
 

 
ฉบับที่  
 

ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ที่ทำการ  

วันที่ เดือน พ.ศ.   

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า อายุ ป ี

สัญชาติ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบรับรองนี้ไว้ 

ณ ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด  

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 
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บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ลำดับที ่
ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน 
ขนาด 

หรือน้ำหนัก 
ประเภท/ลักษณะของซาก เคร่ืองหมาย  หมายเหตุ 

ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 



สำนักงาน  

เลขรับที่  

วันที่  

ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง 

 

คำขอใบแทนใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว  
หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

-------------------------- 
 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

1. ข้าพเจ้า  

 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ อายุ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี  

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท  

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน  

สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

โดยม ี  

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ อายุ ป ี 

อยู่บ้านเลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  
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2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับใบแทน 
 ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 
 ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ตามใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.   

อนุญาตให้แก่  

3. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองข้างต้น  

  

4. ข้าพเจ้าไดแ้สดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 4.1 กรณีผูร้ับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 4.2 กรณผีู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นนิติบุคคล 

 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญ 

  ประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 4.3 แสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองท่ีชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ 
 4.4 แนบบันทึกแจ้งความ (ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย หรือถูกทำลาย) 

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

2. กรณีทีผู่้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ 
ให้เป็นผู้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 
ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่รับรองสำเนาโดยผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง พร้อมแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 


