
คูมือการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวน้ํา) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค 

 
หลักการของกระบวนงาน 
  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันพบวา  ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญทั้ง
แหลงนํ้า  ปาไม  สัตวปา  ฯลฯ  อยูในสภาวะเสื่อมโทรม  เน่ืองจากมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น และประชากรมีการใช
ทรัพยากรแบบขาดจิตสํานึกในดานการอนุรักษฟนฟู  จนสงผลทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดตองอยูใน
สภาพเกือบสูญพันธุ  หรือบางชนิดสูญพันธุไป  ดวยเหตุน้ีรัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว
ปา พ.ศ.2535 ซึ่งเปนกฎหมายที่มุงเนนการควบคุมและคุมครองพันธุสัตวปาทั้งในประเทศและการคาระหวาง
ประเทศ  โดยมีบทบัญญัติในการควบคุมการลา  การครอบครอง  การเพาะพันธุ  การคา  การเคลื่อนยาย  กิจการสวน
สัตวสาธารณะ  รวมถึง  การนําเขา  สงออก  และนําผานดวย  โดยเฉพาะที่ตองการควบคุมเปนพิเศษ คือ  สัตวปา
สงวน  และ สัตวปาคุมครอง  ซึ่งในสวนของสัตวนํ้ามีหลายชนิด เชน โลมาลายจุด  ปลาตะพัด  ปลาเสือตอ  จระเขนํ้า
จืด ฯลฯ 
  ซึ่งกระบวนงานออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวนํ้า) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
ถือเปนกระบวนงานหน่ึงที่เกี่ยวของกับการควบคุมและคุมครองพันธุสัตวปาคุมครอง  ที่มีอยูในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค  และสามารถใชขอมูลจากการออกใบอนุญาตประเภทน้ีมาใชในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชนิด และ
จํานวนของสัตวปาคุมครองประเภทสัตวนํ้าที่ไดมาจากการเพาะพันธุของจังหวัดนครสวรรคไดดวย   
 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
1. เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
2. เพื่อใหผูปฏิบัติทราบแนวทางในการดําเนินการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง 

(สัตวนํ้า) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ อยางถูกตอง  และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานได

ทุกขั้นตอน 
4. ใชเปนเอกสารอางอิงในการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวนํ้า) ที่ไดมา

จากการเพาะพันธุ 
 

ขอบเขตและความรับผิดชอบของกระบวนงาน 
  1.  ผูรับบริการกรอกขอมูลลงในแบบคําขอรับใบอนุญาตใหมีไวครอบครองซึ่งสัตวปาที่ไดมาจาก
การเพาะพันธุ (แบบ สป.14)  พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 
   กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา   

- สําเนาทะเบียนบานผูขอรับใบอนุญาต 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
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กรณีผูขอรับใบอนุญาตครอบครองเปนนิติบุคคล 
- สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชน จํากัด)  หรือของหางหุนสวนผูจัดการ (กรณีหางหุนสวนนิติบุคคล) แลวแตกรณ ี
- หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนไว 
- หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อ

กรรมการ  กรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ซึ่ง
ออกมาแลวไมเกินหกเดือน 

2. เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการดานการประมงรับเร่ืองจากผูขอรับบริการ พรอมทั้งตรวจสอบวา 
ผูขอรับบริการกรอกขอมูลและแนบเอกสาร ถูกตอง ครบถวนหรือไม 
  3.  เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการดานการประมงเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ซึ่งใชในการ
ครอบครองสัตวปาวามีสถานที่กักขังที่มีความเหมาะสม และปลอดภัยตอสัตวที่นํามาไวในครอบครองหรือไม  
พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนสัตวปาวาตรงกับที่ผูขอรับบริการแจงตอเจาหนาที่หรือไม 
  4  เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการดานการประมงผูมีหนาที่ออกใบอนุญาต ทําการออกใบอนุญาต และ
ตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต แลวนําเสนอประมงจังหวัดเพื่อลงนามปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
นครสวรรค 
  5. เจาหนาที่ฝายบริหารจัดการดานการประมงมอบใบอนุญาตที่ลงนามแลวใหผูรับบริการ 
 

  .....................................................................
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แผนผังกระบวนงานการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวน้ํา) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 

กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
                                                                1  วัน                                              1  วัน                                   
                            1  วัน 
                                      1  วัน 
                                                                                                                                                                                                                                             

สรุป  4  ข้ันตอน  1  จุดบริการ  รวมระยะเวลา  4  วันทําการ 
 

     หนวยงานบริการ: 1.  สวนอนุญาตและจัดการประมง  สํานักบริหารจัดการดานการประมง 
        2.  สํานักงานประมงจังหวัด 
 
 
 
 

ผูขอรับบริการ - รับเรื่อง 
-  ตรวจสอบเอกสารขอมูล 

-  ตรวจสอบสถานท่ี 
ครอบครอง 

- จัดทําใบอนุญาต 
-  ตรวจสอบความถูกตอง 
-  นําเสนอลงนามในใบอนุญาต 

- ผูอํานวยการสวนอนุญาตและ 
จัดการประมงหรือผูวาราชการ 
จังหวัดลงนามในใบอนุญาต 
- จายเรื่องคืนผูขอรับบริการ 
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แผนผังกระบวนงานการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวน้ํา) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค   กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปงบประมาณ  2552 
 
 
 
 
 
                                                                30  นาที                                              4  ชั่วโมง                                   
                            45  นาที 
                                      20  นาที 
                                                                                                                                                                                                                                             

สรุป  4  ข้ันตอน  1  จุดบริการ  รวมระยะเวลา  5  ชั่วโมง  35  นาที 
 

     หนวยงานบริการ: 1.  สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค 
         
 
 
 
 

ผูขอรับบริการ - รับเรื่อง 
-  ตรวจสอบเอกสารขอมูล 

-  ตรวจสอบสถานท่ี 
ครอบครอง 

- จัดทําใบอนุญาต 
-  ตรวจสอบความถูกตอง 
-  นําเสนอลงนามในใบอนุญาต 

- ผูอํานวยการสวนอนุญาตและ 
จัดการประมงหรือผูวาราชการ 
จังหวัดลงนามในใบอนุญาต 
- จายเรื่องคืนผูขอรับบริการ 
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แผนผังกระบวนงานการออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวน้ํา) ที่ไดมาจากการเพาะพันธุ 
สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค   กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปงบประมาณ  2553 
 
 
 
 
 
                                                                20 นาที                                              3 ชั่วโมง                                   
                            30  นาที 
                                      10 นาที 
                                                                                                                                                                                                                                             

สรุป  4  ข้ันตอน  1  จุดบริการ  รวมระยะเวลา  4   ชั่วโมง 
 

     หนวยงานบริการ: 1.  สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค 
         
 

ผูขอรับบริการ - รับเรื่อง 
-  ตรวจสอบเอกสารขอมูล 

-  ตรวจสอบสถานท่ี 
ครอบครอง 

- จัดทําใบอนุญาต 
-  ตรวจสอบความถูกตอง 
-  นําเสนอลงนามในใบอนุญาต 

- ผูอํานวยการสวนอนุญาตและ 
จัดการประมงหรือผูวาราชการ 
จังหวัดลงนามในใบอนุญาต 
- จายเรือ่งคืนผูขอรับบริการ 
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ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการใหบริการ 

กระบวนงานออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครอง (สัตวนํ้า) ท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ 
ระหวางปงบประมาณ  2552  และ ปงบประมาณ  2553 

 
ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ 

ปงบประมาณ 2552 
ระยะเวลาใหบริการ 
ปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลา
ท่ีลดลง 

1.  รับเรื่อง,ตรวจสอบเอกสารขอมูล 30  นาท ี 20  นาท ี 10  นาท ี
2.  ตรวจสอบสถานที่ครอบครอง 4  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง  1  ช่ัวโมง 
3.  จัดทําใบอนุญาต,ตรวจสอบความถูกตอง,นําเสนอเพ่ือลงนาม 45  นาท ี 30  นาท ี 15  นาท ี
4.  ผวจ.ลงนามในใบอนุญาต,จายเรื่องคืนผูรับบริการ 20  นาท ี 10  นาท ี 10  นาท ี

 
 หมายเหตุ  :  คําอธิบายวิธีการลดระยะเวลาในการใหบริการ 
  1.  สาเหตุที่ลดระยะเวลาการรับเร่ืองคือ  ผูรับบริการนําเอกสารเดิมที่เคยยื่นเร่ืองขอออกใบอนุญาต 
       ใหครอบครองสัตวปา (สัตวนํ้า)  ที่ไดจากการเพาะพันธุแนบมาเพื่อความสะดวกในการ 
                                 ตรวจสอบ 
  2.  การตรวจสอบสถานที่ครอบครองจะโทรประสานกับประมงอําเภอผูรับผิดชอบพื้นที่ใหเขาไป 
                                 ทําการตรวจสอบสถานที่ พรอมทั้งแจงชนิดและจํานวนใหประมงอําเภอในพื้นที่ทราบ เมื่อ 
                                 ประมงอําเภอตรวจสอบเรียบรอยแลวจะโทรแจงยืนยันความถูกตอง (ชวยลดระยะเวลาการ 

      เดินทาง,คาใชจาย) แกเจาหนาที่ฝายบริหารจัดการดานการประมงผูรับผิดชอบทราบ 
3.  การจัดทําใบอนุญาตสามารถลดระยะเวลาดําเนินการไดเน่ืองจากเจาหนาทําการบันทึก      
     แบบฟอรมใบอนุญาตฯ  ลงในระบบคอมพิวเตอร 
4.  การลงนามในใบอนุญาตสามารถใหประมงจังหวัดหรือผูรักษาราชการแทนประมงจังหวัดลง 
     ลงนามปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคไดตามคําสั่งจังหวัดที่  2738/2552 
     ลงวันที่  30  ตุลาคม  2552 
 

.................................................................. 
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การตรวจสอบชนิดสัตวน้ําที่เปนสัตวปาคุมครอง 
 

  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่มุงเนนการควบคุมและคุมครอง 
 พันธุสัตวปาทั้งในประเทศและการคาระหวางประเทศ  โดยมีบทบัญญัติในการควบคุมการลา  การครอบครอง 
 การเพาะพันธุ  การคา  การเคลื่อนยาย  กิจการสวนสัตวสาธารณะ  รวมถึง  การนําเขา  สงออก  และนําผาน 

ดวย  โดยไดกําหนดชนิดของสัตวปาชนิดตางๆ  โดยเฉพาะที่ตองการควบคุมเปนพิเศษ  คือ  สัตวปาสงวน  
และสัตวปาคุมครอง  ดังน้ี 
 

สัตวปาสงวน 
 

สัตวปาสงวนที่ปรากฏตามบัญชีทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ.2535  จํานวน  15  
ชนิด  และที่เปนสัตวนํ้า  1  ชนิด  คือ 

พะยูน  หรือ  หมูนํ้า Dugong  dugong 
 

 

สัตวปาคุมครอง 
 

  สัตวปาคุมครอง  หมายถึง  สัตวปาที่ไดกําหนดเปนกฎกระทรวง  โดยปจจุบันไดมีกฎกระทรวง 
กําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง (พ.ศ.2546)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535  โดยกําหนดชนิดสัตวปาคุมครองในสวนที่เปนสัตวนํ้า  ดังน้ี 
 
สัตวปาจําพวกเลี้ยงลูกดวยนํ้านม (Mammals) 22  ชนิด 
1.  โลมากระโดด (Stenella  longiroslris)   2.  โลมาแถบ (Stenella   coeruleoalba) 
3.  โลมาธรรมดา (Delphinus  delphis)   4.  โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) 
5.  โลมาฟราเซอร (Lagenodelphis  hosei)   6.  โลมาฟนหาง (Steno  bredanensis) 
7.  โลมาลายจุด (Stenella  altenuala)   8.  โลมาหลังโหนก (Sousa  chinensis) 
9.  โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena  phocaenoides) 
10. โลมาอิรวดี (Orcaella  breuirostris)   11. วาฬคูเวียร (Ziphius  caruirostris) 
12. วาฬนํารองครีบสั้น (Globicephala  macrorhynchus)   
13. วาฬบรูดา (Balaenoptera  edini)   14. วาฬเพชฌฆาต (Orcinus  orca) 
15. วาฬเพชฌฆาตดํา (Pseudorca  crassidens)  16. วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa  attenuata) 
17. วาฬฟนสองซี่ (Mesoplodon  ginkgodens)  18.  วาฬฟน (Balaenoptera  physaius) 
19.  วาฬหัวแตงโม (Peponocephala  electra)  20.  วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia  breuiceps) 
21.  วาฬหัวทุย (Physeter  macrocepalus)   22.  วาฬหัวทุยแคระ (Kogia  simus) 
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สัตวปาจําพวกสัตวเลื้อยคลาน (Reptiles)  30  ชนิด 
1.  จระเขนํ้าเค็ม (Crocodylus  porosus)   2.  จระเขนํ้าจืด (Crocodylus  siamensis) 
3.  ตะโขง (Tomistoma  schlegelii)   4.  ตะพาบนํ้า  หรือปลาฝา (Amyda  cartilaginea) 
5.  ตะพาบแกมแดง หรือปลาฝาดํา(Dogania  subplana)  
6.  ตะพาบขาวตอก หรือตะพาบดาว (Amyda  carlilaginea nakornsritamaratensis) 
7.  ตะพาบพมา (Nilssonia  Formosa)   8.  ตะพาบมานลาย กริวลาย (Chitra chitra) 
9.  ตะพาบหัวกบ หรือกริวดาว (Pelochelys  bibroni  หรือ  P. cantorii) 

 10. เตากระ (Eretmochelys imbricate)   11. เตากระอาน  หรือเตาจาน (Batagur baska) 
 12. เตาจักร (Heosemys spinosa)    13. เตาดํา หรือเตากา (Siebenrokiella  crassicollis) 
 14. เตาเดือย เตาควะ เตาเขาสูง (Manouria impressa) 15. เตาตนุ (Chelonia  mydas) 
 16. เตาทะเลลอกเกอรเฮด (Caretta  caretta)  17. เตาทับทิม (Notochelys  platynota) 
 18. เตานา (Malayemys  subtrijuga)   19. เตาบึงหัวเหลือง เตาบัว (Hieremys annandalii) 
 20. เตาใบไม เตาแดง (Cyclemys dentate)   21. เตาปากเหลือง (Mylanochelys  trijuga) 
 22. เตาหก เตาหกเหลือง (Manouria emys)   23. เตาปูลู (Platysternon  megacephalum) 
 24. เตาหวาย (Heosemys grandis)    25. เตามะเฟอง (Demochelys  coriacea) 
 26. เตาทับ (Cuora  amboinensis)    27. เตาเหลือง เตาเทียน (Indotestudo  elongata) 
 28. เตาลายตีนเปด เตาหัวแดง (Callagur borneoensis)  

29. เตาหญาตาแดง หรือเตาสังกะสี (Lepidochelys oliuacea) 
30. เตาหวยคอลาย (Cyclemys tcheponensis) 
 
สัตวปาจําพวกสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian) 12 ชนิด 
1. กบชาง (Limnonectes kohchangae หรือ Rana ohchangae) 
2. กบดอยชาง (Chaparana aenea หรือ Rana aenea) 
3. กบทาสาร (Ingerana tasanae) 
4. กบทูด หรือ เขียดแลว (Limnonectes blythii  หรือ Rana blythii) 
5. กบอกหนาม (Paa fasciculispina หรือ Rana fasciculispina) 
6. กะทั่ง หรือ กะทาง หรือจักกิ้มนํ้า (Tylotoriton uerrucosus)  
7. คางคกขายาว (Leptophryne borbonica) 
8. คางคกตนไม (Pedostibes hosii) 
9. คางคกเล็ก หรือคางคกแคระ (Bufo paruus) 
10. คางคกหวยมลายู (Ansonia malayana) 
11. คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis) 
12. จงโครง (Bufo asper) 
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สัตวปาจําพวกปลา (Fish) 14 ชนิด 
1. ปลาจาดถ้ํา (Poropuntius Speleops) 
2. ปลาฉลามวาฬ (Rhyncodon typus) 
3. ปลาพลวงถ้ํา (Nelissochilus subterraneus) 
4. ปลาผีเสื้อถา (Cryptotora thamicola) 
5. ปลาคอถ้ํา (Nemacheilus troglocataractus) 
6. ปลาคอตาบอด (Schistura Oedipus) 
7. ปลาคอจารุธนินธร (Schistura jaruthanini) 
8. ปลาคอถ้ําพระวังแดง (Schistura spiesi) 
9. ปลาคอถ้ําพระไทรงาม (Schistura deansmarti) 
10. ปลาชะโอนถ้ํา (Pterocryptis buccata) 
11. ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวานา (Scleropages formosus) 
12. ปลาติดหิน หรือ ปลาคางคาว (Oreoglantis siamensis) 
13. ปลาหมูอารีย (Botia sidthimunkii) 
14. ปลาหมูอารีย (Botia sidthimunkii) 
 
สัตวปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
1. กัลปงหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea 
2. กัลปงหาดําทุกชนิดในอันดับ (Order) Anthipataria 
3. ดอกไมทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria 
4. ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia  และ 
       ในอันดับ (Order) Stylasterina (Stylasteridae Gray.1847)   
5. ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina 
6. ปะการังสีฟาทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea 
7. ปะการังออนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcynacea 
8. ปูเจาฟา Phricotelphusa sirindhorn 
9. ปูทูลกระหมอม หรือ ปูแปง Thaipotamon chulabhorn 
10. ปูราชินี Demanietta sirikit 
11. หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ (Family) Tridacnidae 
12. หอยสังขแตร Charonia tritonis 
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การควบคุม 
หามมิใหผูใด  ลา  ครอบครอง  คา  เพาะพันธุ  นําเขา  สงออก  นําผาน  โดยมิไดรับอนุญาต 

 
บทกําหนดโทษ 

ผูฝาฝนมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 4 ป  หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

.................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 


