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ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกํากับการจําหน่าย การนําพยาน
เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง
แบบหนั ง สื อ กํ า กั บ การจํ า หน่ า ย การนํ า พยานเอกสารหรื อ หลั ก ฐานมาพิ สู จ น์ ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าคุ้มครองที่กําหนดโดยกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่เป็นสัตว์น้ํา
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับ
ต้องแจ้งชนิดและจํานวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า ที่อยู่ในความครอบครองของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน
นับ แต่วัน ที่ก ฎกระทรวงกํา หนดให้สัต ว์ป่า บางชนิด เป็น สัต ว์ป่า คุ้ม ครองใช้บัง คับ ตามแบบ สป. ๒๗
ท้ายประกาศนี้ โดยให้ระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่านั้น
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ข้อ ๕ การแจ้งการครอบครอง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่ครอบครอง ดังต่อไปนี้
๕.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๕.๒ ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
๕.๓ แจ้งทางไปรษณีย์โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบการแจ้งการครอบครอง
สป. ๒๗ มายังสถานที่ที่ระบุไว้ใน ๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่กรณี
๕.๔ แจ้งโดยวิธีการและสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน
ข้อ ๖ เมื่อได้รับการแจ้งตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอียดในการแจ้งการครอบครอง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าครบถ้วนให้ลงทะเบียน
การรับแจ้งการครอบครอง และออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบ สป. ๒๘ ท้ายประกาศนี้ ให้แก่
ผู้แจ้งการครอบครองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัว
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง และให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๖.๑ กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
๖.๑.๑ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นไม่ประสงค์จะเลี้ยงดู
สัตว์ ป่า คุ้ม ครองนั้น ต่อ ไป ให้แ จ้งให้ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองจําหน่ ายสัต ว์ป่ าคุ้ม ครองนั้น ให้ แก่ ผู้รั บ
ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะตามมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ จํ า หน่ า ยสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองชนิ ด ที่ กํ า หนดตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่แจ้ง
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ว่ายังคงมีสัตว์ป่าคุ้มครองเหลือจํานวนอยู่เท่าใด และแจ้งให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นให้แก่กรมประมง เพื่อนําไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในการจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แจ้งรายละเอียดชนิด จํานวน เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า (ถ้ามี) รายละเอียดผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
และดํา เนิ นกิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะหรื อ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ เ พาะพั นธุ์ ซึ่ ง เจ้า ของหรื อ ผู้ค รอบครอง
จําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวให้ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕
เพื่อตรวจสอบและจดแจ้งไว้ในใบรับแจ้งการครอบครอง
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๖.๑.๒ ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ประสงค์จะเลี้ยงดู
สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นว่าอยู่ในสภาพ
อันสมควรและปลอดภัยแก่สัตว์นั้นเพียงใด หากเห็นว่าสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้นั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่
ในสภาพอั น สมควรและปลอดภั ย ให้ อ ธิ บ ดี อ นุ ญ าตให้ ผู้ นั้ น ครอบครองสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองนั้ น ต่ อ ไปได้
โดยออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวตามแบบ สป. ๒๙ ท้ายประกาศนี้ ให้ไว้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยใบอนุญาตให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น
๖.๑.๓ ในกรณีที่สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กําหนดให้
เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองประสงค์จะเพาะพันธุ์สัตว์นั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อได้รับคําขอใบอนุญาตเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
เพาะพันธุ์ต่อไป
ในกรณีอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะอนุญาตให้เพาะพันธุ์
สัตว์ป่าคุ้มครองนั้น และเจ้าของหรือผู้ครอบครองประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไป ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่ออธิบดีเกี่ยวกับความสมควรและปลอดภัยของสถานที่ที่จะให้สัตว์ป่า
คุ้มครองนั้นอยู่อาศัย รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว เมื่ออธิบดีได้พิจารณาเห็นสมควร
อนุ ญาตให้ เลี้ ยงดู สัต ว์ ป่า คุ้ม ครองต่อ ไปได้ ให้ อ อกใบอนุ ญาตให้ ค รอบครองสัต ว์ ป่า คุ้มครองชั่ ว คราว
ตามแบบ สป. ๒๙ ท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป
ในกรณี อ ธิ บ ดี พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ไม่ ส มควรอนุ ญ าตให้ เ ลี้ ย งดู สั ต ว์ ป่ า
คุ้มครอง ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดําเนินการตาม ๖.๑.๑ ต่อไป
๖.๒ กรณีเป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวน
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียน และให้อธิบดีพิจารณาออกใบรับรองการครอบครองซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามแบบ สป. ๓๐ ท้ายประกาศนี้
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป
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๖.๓ กรณีเป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่มีไว้เพื่อการค้า
๖.๓.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวนของซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้ง และให้รายงานต่ออธิบดีเพื่อออกหนังสือ
รับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามแบบ สป. ๓๑
ท้ายประกาศนี้ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้เพื่อการค้า ดําเนินการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามปี โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องออกหนังสือกํากับ
การจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามแบบ สป. ๓๒
ท้ายประกาศนี้ ที่ได้จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการจําหน่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ๖.๓.๒
เว้นแต่เป็นการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อนําไปบริโภค
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากยังคงมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเหลืออยู่ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งชนิดและจํานวน
ของซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เหลือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดสามปี และให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจดแจ้งชนิด
และจํานวนซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เหลืออยู่ไว้ในทะเบียน
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามแบบ สป. ๓๐ ท้ายประกาศนี้ ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองต่อไป
๖.๓.๒ หนังสือ กํากับการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและรายการแนบท้ายให้เป็นเอกสารในหน้าเดียวกัน ตามแบบ สป. ๓๒
ท้ายประกาศนี้ โดยให้มีสําเนาสองฉบับ ต้นฉบับมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใช้กํากับซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่จําหน่าย ฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และฉบับที่ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ณ สถานที่จําหน่าย
โดยในการเขียนหนังสือกํากับผู้จําหน่ายต้องลงรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกันทั้งสามฉบับ
ให้ผู้ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามข้อ ๖.๓.๑ นําหนังสือกํากับ
การจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ซื้อ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา
ออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามแบบ สป. ๓๐ ท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นต่อไป
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กรณีผู้ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง นําหนังสือกํากับ
การจําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มาแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕ เกินกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชี้แจง
เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถมาแจ้ ง ภายในกํ า หนดระยะเวลาต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม ด้ ว ย
ทั้งนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ อธิบดีอาจพิจารณาไม่ออกใบรับรอง
การครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองให้แก่ผู้ซื้อ
๖.๔ กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้ มครองชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญ ญัติส งวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งชนิดและจํานวนของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียน และให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
๖.๔.๑ กรณีเป็นสัตว์ป่าชนิดซึ่งโดยปกติตามธรรมชาติพบได้ในประเทศไทย
ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบุวิธีการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวในแบบแจ้งการครอบครอง
แทนเอกสารหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว
๖.๔.๒ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถนําพยานหลักฐานมาพิสูจน์
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ว่ า สั ต ว์ ป่ า ซากของสั ต ว์ ป่ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า จากซากของสั ต ว์ ป่ า ชนิ ด
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย การดําเนินการแก่สัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ - ๖.๓ มาใช้
โดยอนุโลม โดยแบบใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว
ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๓ ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๔ หนังสือรับรองให้จําหน่าย
ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๕ และหนังสือกํากับการจําหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปตามแบบ สป. ๓๖ แนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ หากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่าดังกล่าวเป็นชนิดที่อยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ด้วย
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๖.๔.๓ ในกรณี เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า สั ต ว์ ป่ า
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบให้แก่กรมประมง
เพื่อนําไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๗ พยานหลักฐานในการพิสูจน์ตามข้อ ๖.๔.๒ ได้แก่
๗.๑ เอกสารการอนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีเป็นสัตว์ป่าที่สืบพันธุ์มาจากสัตว์ป่าที่นําเข้ามาตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นซาก
ของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ได้มาหรือต่อเนื่องมาจากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่นําเข้ามาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียด
การสืบพันธุ์หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
๗.๒ กรณีเป็นการได้มาก่อนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
มีผลใช้บังคับ ได้แก่
๗.๒.๑ เอกสารการอนุญาตให้นําเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๒.๒ เอกสารหลักฐานของทางราชการที่แสดงว่าเป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ นั้น
๗.๒.๓ หนังสือรับรองที่จัดทําโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยมีพยานบุคคล
ที่น่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งคน รับรองว่าเป็นการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
ที่สืบพันธุ์หรือมีที่มาต่อเนื่องมาจากสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากซากของสัตว์ป่านั้น
กรณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบพบว่ า การแสดงเอกสารหลั ก ฐานหรื อ
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๘ ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ต้องเก็บรักษาซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับใบรับรองการครอบครองไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีก่อนดําเนินการ ดังต่อไปนี้
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๙.๑ นําซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับ
อนุญาตให้ครอบครองไปยังสถานที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
๙.๒ เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
๙.๓ โอนใบรับรองการครอบครองจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายดําเนินการ
ให้มีการจดแจ้ง แก้ไข ใบรับรองให้มีข้อมูลตรงกับที่ได้รับแจ้ง โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
มากหรือเป็นกรณีการรับโอน อาจรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่ให้แทนฉบับเดิม
หรือเพื่อเป็นหลักฐานการครอบครองให้แก่ผู้รับโอน
ข้อ ๑๐ กรณีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับอนุญาต
ให้ครอบครองตามประกาศนี้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น หรือมีจํานวนลดลงโดยเหตุใด ๆ ให้ผู้รับใบรับรองให้ครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือใบรับรองการครอบครอง
ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
แจ้ ง ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่ออธิบดีเพื่อจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงจํานวนและแก้ไขใบรับรองให้ตรงกับความจริง
ข้อ ๑๑ ในกรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตให้ครอบครองตามประกาศนี้ ยังไม่มีเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
จัดทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวตามระเบียบ
ว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง
กรณีเครื่องหมายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์
ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของตนชํารุดหรือสูญหาย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจัดทําเครื่องหมายใหม่
ตามระเบียบว่าด้วยการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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กรณี เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองประสงค์ จ ะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เครื่ อ งหมายสั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองในความครอบครองของตน
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการได้
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการดังกล่าว
ข้อ ๑๒ กรณีใบอนุญาตการครอบครอง หรือเอกสารการอนุญาต หรือการรับรอง การครอบครอง
หรือเอกสารสําคัญใด ๆ ที่ออกตามประกาศนี้ ชํารุดหรือสูญหาย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ พร้อมแนบสําเนาเอกสารการแจ้งความลงบันทึก
ประจําวัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบแทน
เอกสารดังกล่าว หรือพิจารณาออกเอกสารฉบับใหม่ให้แทนเอกสารฉบับเดิมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ เมื่ อ ครบกํา หนดระยะเวลาการแจ้ง การครอบครองตามประกาศนี้ ให้ห น่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบทุกจังหวัดรายงานผลการรับแจ้งการครอบครองมายังส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง
กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมประมง

แบบ สป. ๒๗
สํานักงาน....................................................
เลขที่รับ.......................................................
วันที่.............................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้รับแจ้ง
แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------------------เขียนที่..................................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ................
๑. ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ.......................................... อายุ..............................ปี
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย............................................ ถนน..................................................................
หมู่ที่................ ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์.............................................................
เลขหมายโทรศัพท์............................................................. เลขหมายโทรสาร.......................................................
บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว.................................................. เลขที่...........................................
ออกให้โดย............................................................... ณ ที่ทําการ..........................................................................
๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ....................................................... เลขที่ทะเบียน.......................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน...............................................
หมู่ที่.......................... ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์.............................................................
เลขหมายโทรศัพท์............................................................. เลขหมายโทรสาร.......................................................
โดยมี.....................................................................................................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลผู้ขออนุญาต สัญชาติ............................................... อายุ...........................ปี
อยู่บ้านเลขที่............................ ตรอก/ซอย....................................... ถนน...........................................................
หมู่ที่................ ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................
เลขหมายโทรศัพท์............................................................. เลขหมายโทรสาร.......................................................

๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตาม
บัญชีท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑ นี้
๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
๓.๑ ในกรณีผู้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ ในกรณีผู้ครอบครองเป็น
๓.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) สําเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ หรือใบสําคัญประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน
๓.๒.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
๓.๒.๓ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนั งสื อรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทแสดงการจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งรับรองไว้
ไม่เกินหกเดือน
(ข) สําเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจําตั วประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ทางราชการออกให้ หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ค) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ภาพถ่ า ยสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด
(ง) สํ า เนาหรื อ ภาพถ่ า ยหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ฉบับตีพิมพ์
๓.๒.๔ สหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ก) ภาพถ่ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ สมาชิก
ฉบับที่นายทะเบียนรับรอง
(ค) สําเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

(ง) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ภาพถ่ า ยสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
(จ) สําเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ
๓.๒.๕ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล หนังสือ
รับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ
๓.๓ กรณีไม่สามารถนําสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่ามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่แจ้งการครอบครองได้ให้นําภาพถ่าย
ที่สามารถเห็นรายละเอียดลักษณะและจํานวนอย่างชัดเจนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน
๓.๔ พยานเอกสารหรือหลักฐานว่าได้สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสั ต ว์ ป่ า ชนิ ด ที่ รั ฐ มนตรี ประกาศกํ าหนด ตามมาตรา ๒๓ นั้ นมาโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
๓.๕ วิธีการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง ...........................................................................
.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
๓.๖ รูปแบบหรือลักษณะของเครื่องหมาย ตรา สัญลักษณ์ หรือหลักฐานประจําตัว
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้แจ้ง
(...............................................)

หมายเหตุ

๑. ให้ใส่เครื่อง / ในช่อง
หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทนผู้แจ้ง ต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากผู้แจ้ง พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจมาแสดงด้วย

บัญชีทา้ ยแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑
แบบที่ ๑ บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง
ลําดับที่

ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อไทย/สามัญ

หมายเหตุ

จํานวน

ชื่อวิทยาศาสตร์

เพศ

อายุ

ขนาด

เครื่องหมาย ประสงค์จะ
เลี้ยงดู/
(ถ้ามี)
ครอบครอง

ไม่ประสงค์จะ
เลี้ยงดู/
ครอบครอง

หมายเหตุ

ให้ผู้แจ้งการครอบครองระบุสถานที่ครอบครองด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

บัญชีทา้ ยแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑
แบบที่ ๒ บัญชีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดสัตว์ป่า
ลําดับที่

ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน/
น้ําหนัก

ประเภท/ลักษณะ เครื่องหมาย ประสงค์จะ
ของซาก
(ถ้ามี)
ครอบครอง

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง

ประสงค์จะ
ครอบครอง
เพื่อการค้า

หมายเหตุ

หมายเหตุ ให้ผู้แจ้งการครอบครองระบุสถานที่ครอบครองไว้ด้วย
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

บัญชีทา้ ยแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑
แบบที่ ๓ บัญชีผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ชนิดสัตว์ป่า
ลําดับที่

หมายเหตุ

ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน/
น้ําหนัก

ประสงค์จะ
ประเภท/ลักษณะของ เครื่องหมาย ประสงค์จะ ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง
ผลิตภัณฑ์
ครอบครอง ครอบครอง
(ถ้ามี)
เพื่อการค้า

หมายเหตุ

ให้ผู้แจ้งการครอบครองระบุสถานที่ครอบครองไว้ด้วย
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบฟอร์มการแนบภาพถ่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ปา่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่
แนบท้ายแบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๖๑
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพด้านหน้า

ภาพด้านหลัง

ภาพด้านซ้าย

ภาพด้านขวา

ภาพถ่าย (ให้ชัดเจนตามความเหมาะสมของชนิดสัตว์น้ํา)
(ระบุขนาด/น้ําหนัก กรณีเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์)
ขนาด (ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม)
กว้าง............................................... ยาว................................................. สูง........................................................
เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นรอบวง (ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม)
โคน............................................... กลาง.............................................. ปลาย...................................................
น้ําหนัก ........................................ (ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม)
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้แจ้ง
(............................................................)

แบบ สป. ๒๘
สํานักงาน ..................................................................
เลขที่รับ .....................................................................
วันที่ ...........................................................................
ใบรับแจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
เอกสารนี้ อ อกให้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ก รมประมง ได้ รั บ แจ้ ง การครอบครองของ
..............................................................................................................................................................................
ฉบับลงวันที่...........................................................................................................................รายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่ แจ้งครอบครอง

จํานวน

ขนาด/
น้ําหนัก
(เฉพาะซาก/ผลิตภัณฑ์)

วัตถุประสงค์
ประสงค์จะ
ครอบครอง

ครอบครอง
เพื่อการค้า

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง

หมายเหตุ

สถานที่ครอบครอง…………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าหน้าที่
(....................................................) ผู้รับแจ้ง
ตําแหน่ง .....................................................
หมายเหตุ : ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้ครอบครอง

แบบ สป. ๒๙
เล่มที่..................
ฉบับที่................
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
ที่ทําการ................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ..................
อนุญาตให้.................................................................................. อายุ........................... ปี
สัญชาติ................ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่................ ตรอก/ซอย..................................
ถนน........................................... หมู่ที่............... ตําบล/แขวง...............................................................................
อําเภอ/เขต........................................................... จังหวัด.....................................................................................
รหัสไปรษณีย์....................................................... เลขหมายโทรศัพท์...................................................................
เลขหมายโทรสาร....................................... บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว...................................
เลขที่/ทะเบียนเลขที่.................................. ออกให้โดย.........................................................................................
........................................................................ เมื่อวันที่.............. เดือน..................................พ.ศ. .....................
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ตามชนิดและจํานวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบอนุญาตนี้ไว้ ณ
.................................................................................................... ซึ่งตั้งอยู่เลขที่...................................................
ตรอก/ซอย................................................................. ถนน...................................................................................
หมู่ที่................. ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด...............................................................

(ลายมือชื่อ) ....................................................... ผู้อนุญาต
(...................................................... )
ตําแหน่ง .........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

บัญชีทา้ ยใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ปา่ คุ้มครองชั่วคราว
เล่มที่........... ฉบับที่............. ลงวันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .....................
ลําดับที่

ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน

เพศ

อายุ

ขนาด

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ....................................................... ผู้อนุญาต
(........................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

แบบ สป. ๓๐
เล่มที่..................
ฉบับที่................
ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง
ที่ทําการ................................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ..................
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า.................................................................... อายุ............... ปี
สัญชาติ.................. มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่................. ตรอก/ซอย...............................
ถนน........................................... หมู่ที่................. ตําบล/แขวง.............................................................................
อําเภอ/เขต.................................................................. จังหวัด..............................................................................
รหัสไปรษณีย์....................................................... เลขหมายโทรศัพท์.......................................................... เลข
หมายโทรสาร....................................... บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว.........................................
เลขที่/ทะเบียนเลขที่.................................. ออกให้โดย.........................................................................................
................................................................... เมื่อวันที่................. เดือน......................................พ.ศ. ...................
ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามชนิดและจํานวน
ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบรับรองนี้ไว้ ณ ....................................................................................................
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่..................... ตรอก/ซอย................................................ ถนน........................................................
หมู่ที่.................. ตําบล/แขวง....................................................... อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...................................................................

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(........................................................ )
ตําแหน่ง ...........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

บัญชีทา้ ยใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง
เล่มที่...................... ฉบับที่.................... ลงวันที่................ เดือน...................................... พ.ศ. .....................
ลําดับที่

ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภทลักษณะ
ของซาก/ผลิตภัณฑ์

จํานวน/
น้ําหนัก

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตําแหน่ง .........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

แบบ สป. ๓๑

ที่ กษ ............./...............

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...........................................................................................................
อยู่เลขที่...........................................................................................................................................................................
เป็นผู้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่ า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตั้งแต่วันที่................................................................................................................................................
ถึงวันที่......................................................................... สถานที่ค้าตั้งอยู่ ณ ....................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดชนิด จํานวน และเครื่องหมายของซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ทําการจําหน่ายได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........................................................พ.ศ. ..............

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ........................................
โทร. ..........................................
โทรสาร .....................................

บัญชีทา้ ยหนังสือรับรองให้จาํ หน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ กษ ....................../......................... ลงวันที่ .......................................................................
ชนิดสัตว์ป่า
ลําดับที่
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภทลักษณะ
ของซาก/ผลิตภัณฑ์

จํานวน/
น้ําหนัก

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(........................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................

แบบ สป. ๓๒
หนังสือกํากับการจําหน่าย
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ทที่ ําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. .......... เวลา.......... น.
ข้าพเจ้า........................................................ เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ กษ....................../................. ลงวันที่ .................................สถานที่จําหน่ายตั้งอยู่เลขที่............................
ตรอก/ซอย........................................... ถนน..............................................หมู่ที่........... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด....................................ได้จําหน่าย.............................. จํานวน...........................
ตามรายการท้ายหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ ให้แก่...................................................................................นําเคลื่อนที่จาก
สถานที่จําหน่ายดังกล่าวข้างต้นไปยังที่อยู่เลขที่................. ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................
หมู่ที่............... ตําบล/แขวง....................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด....................................................
โดยทาง................................ หมายเลขทะเบียน........................ในความควบคุมของ...........................................................
หนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ใช้กํากับซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง ได้จนถึงวันที่................................ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ และได้แจ้งให้ผู้ซื้อฯ
นําหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ไปเป็นหลักฐานในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ซื้อ
เพื่อตรวจสอบและออกเอกสารการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับผู้ซื้อด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
หนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจสอบและบันทึก ตัดยอดบัญชีซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายหนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการถูกต้องแล้ว
รายการซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ลําดับที่

ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน/
น้ําหนัก

ประเภท
ลักษณะของ
ซาก/ผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ).............................................ผู้จําหน่าย
(ลายมือชื่อ).............................................ผู้ซื้อ
(ลายมือชื่อ).............................................ผู้ควบคุมหรือนําเคลื่อนที่

หมายเหตุ หนังสือกํากับฉบับที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ซื้อ ฉบับที่ ๒ รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ ๓ เก็บรักษาในที่ปลอดภัย

แบบ สป. ๓๓
เล่มที่..................
ฉบับที่................
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว
ที่ทําการ...........................................................................
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ..................
อนุญาตให้.......................................................................................... อายุ........................... ปี
สัญชาติ..................... มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่.................. ตรอก/ซอย......................................
ถนน........................................................ หมู่ที่............... ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด.....................................................................................
รหัสไปรษณีย์....................................................... เลขหมายโทรศัพท์..........................................................
เลขหมายโทรสาร.......................................... บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว...........................................
เลขที่/ทะเบียนเลขที่............................................. ออกให้โดย.........................................................................................
................................................................... เมื่อวันที่.................... เดือน.......................................พ.ศ. ..........................
ครอบครองสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว ตามชนิดและจํานวน ดังมีรายละเอียดตาม
บัญชีท้ายใบอนุญาตนี้ไว้ ณ ......................................................................................................................................
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.................................. ตรอก/ซอย................................................ ถนน ....................................................
หมู่ที่........................... ตําบล/แขวง......................................................... อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...............................................................

(ลายมือชื่อ) ....................................................... ผู้อนุญาต
(......................................................)
ตําแหน่ง .........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

บัญชีทา้ ยใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ปา่ ชนิดทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ชั่วคราว
เล่มที่........... ฉบับที่............. ลงวันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .....................
ลําดับที่

ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน

เพศ

อายุ

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ....................................................... ผู้อนุญาต
(...................................................... )
ตําแหน่ง .......................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

แบบ สป. ๓๔
เล่มที่..................
ฉบับที่................
ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ปา่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
ที่ทําการ...........................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ....................
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า......................................................................... อายุ.................... ปี
สัญชาติ....................... มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่................... ตรอก/ซอย...................................
ถนน........................................... หมู่ที่............... ตําบล/แขวง...................................................................... อําเภอ/เขต
................................................................... จังหวัด..........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์....................................................... เลขหมายโทรศัพท์..........................................................
เลขหมายโทรสาร............................................ บัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว.........................................
เลขที่/ทะเบียนเลขที่.......................................... ออกให้โดย............................................................................................
...................................................................... เมื่อวันที่................ เดือน.............................................พ.ศ. .....................
ครอบครองซากของสัตว์ป่าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่ ทํ าจากซากของสั ตว์ ป่าชนิ ดที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตามมาตรา ๒๓
ตามชนิดและจํานวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบรับรองนี้ไว้ ณ ..........................................................
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่................... ตรอก/ซอย................................................. ถนน....................................................................
หมู่ที่................. ตําบล/แขวง........................................................ อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.....................................................................

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(........................................................ )
ตําแหน่ง ..........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

บัญชีทา้ ยใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ทที่ าํ จากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
เล่มที่........... ฉบับที่............. ลงวันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .....................
ชนิดสัตว์ป่า

ลําดับที่
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภทลักษณะของ
ซาก/ผลิตภัณฑ์

จํานวน

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(........................................................ )
ตําแหน่ง ...........................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง

แบบ สป. ๓๕

ที่ กษ ............../...............

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...........................................................................................................
อยู่เลขที่...........................................................................................................................................................................
เป็นผู้จําหน่ายซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตั้งแต่วันที่....................................................................................................
ถึงวันที่................................................................ สถานที่ค้าตั้งอยู่ ณ .............................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดชนิด จํานวน และเครื่องหมายของซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ที่ทําการจําหน่ายได้ตามบัญชีท้ายแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ .........................................................พ.ศ. ..............

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ............................................
โทร. ..............................................
โทรสาร .........................................

บัญชีทา้ ยหนังสือรับรองให้จาํ หน่ายซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ปา่ ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ กษ ..................../................... ลงวันที่ ......................................................
ชนิดสัตว์ป่า

ลําดับที่
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประเภทลักษณะของ
ซาก/ผลิตภัณฑ์

จํานวน

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผู้รับรอง
(..........................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................

แบบ สป. ๓๖
หนังสือกํากับการจําหน่าย
ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. .......... เวลา.......... น.
ข้าพเจ้า....................................................................... เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองให้จําหน่ายซากของ
สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ตามมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ กษ....................../................. ลงวันที่ ...............................
สถานที่จําหน่ายตั้งอยู่เลขที่............................ตรอก/ซอย........................................... ถนน..............................................
หมู่ที่........... ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด....................................ได้จําหน่าย
.................................................................... จํานวน........................... ตามรายการท้ายหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ ให้แก่
.....................................................นําเคลื่อนที่จากสถานที่จําหน่ายดังกล่าวข้างต้นไปยัง....................................................
เลขที่................ ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................หมู่ที่........... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................................โดยทาง...................................................
หมายเลขทะเบียน........................ในความควบคุมของ.........................................................................................................
หนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ใช้กํากับซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ได้จนถึงวันที่................................... ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือกํากับ
การจําหน่ายนี้ และได้แจ้งให้ผู้ซื้อฯ นําหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ไปเป็นหลักฐานในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมประมงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ซื้อ เพื่อตรวจสอบและออกเอกสารการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับ
ผู้ซื้อด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๒๓ ตามหนังสือกํากับการจําหน่ายนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจสอบและบันทึกตัดยอด
บัญชีซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ท้ายหนังสือ
รับรองให้จําหน่ายซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการถูกต้องแล้ว
รายการซากของสัตว์ปา่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
ลําดับที่

ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จํานวน/
น้ําหนัก

ประเภท
ลักษณะของ
ซาก/ผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ).............................................ผู้จําหน่าย
(ลายมือชื่อ).............................................ผู้ซื้อ
(ลายมือชื่อ).............................................ผู้ควบคุมหรือนําเคลื่อนที่

หมายเหตุ หนังสือกํากับฉบับที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ซื้อ ฉบับที่ ๒ รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ ๓ เก็บรักษาในที่ปลอดภัย

