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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนชัว่ คราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สาหรับสัตว์ป่าสงวน
ชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง
(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒
อธิ บ ดี ก รมประมงออกระเบี ย บโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่าไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน
และซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรอง
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สาหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า (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
“ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตครอบครองวาฬบรู ด้ า วาฬโอมู ร ะ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
“ผู้รับใบรับรอง” หมายความว่า ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่มีวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผลใช้บังคับ แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตามแบบแจ้ ง การครอบครองท้ า ยระเบี ย บนี้ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๕ การแจ้งการครอบครองวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามข้อ ๔ ให้แจ้ง ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง
(๒) สานักงานประมงจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งการครอบครองตามข้อ ๔ อาจแจ้งทางไปรษณีย์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิ ธี ก ารอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ เมื่อได้รับการแจ้งการครอบครองตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งการครอบครอง และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
ในกรณีที่แ บบแจ้งการครอบครอง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองแก้ไขเพิ่มเติมแบบแจ้งการครอบครอง หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ครอบครองได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่ผู้ค รอบครองไม่แก้ไขเพิ่มเติมแบบแจ้งการครอบครอง หรือไม่จัด ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าการยื่นแบบแจ้งการครอบครองนั้น
เป็ น อั น สิ้น ผลนั บแต่วัน ที่ พ้น ก าหนดระยะเวลาดังกล่า ว และให้พ นักงานเจ้า หน้าที่แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ครอบครองทราบ
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ครอบครองได้ยื่นแบบแจ้งการครอบครอง และเอกสารหรือหลักฐาน
ตามข้อ ๔ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการรับแจ้งการครอบครอง และ
ออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบท้ายระเบียบนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบใบรับแจ้งการครอบครองตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ครอบครอง เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน และเก็บสาเนาใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อ ๘ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิน การตามข้อ ๗ แล้ ว ในกรณี ที่ ผู้ ค รอบครองแจ้ง
การครอบครองวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ และประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ดั ง กล่ า วตามรายการที่ แ จ้ ง ต่ อ ไป ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบสภาพการเลี้ ย งดู ว าฬบรู ด้ า
วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ของผู้ครอบครองว่ามีสวัสดิภาพและความปลอดภัยเพียงใด
และให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี
ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าวาฬบรูด้า
วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬของผู้ครอบครองมีสวัสดิภาพและมีความปลอดภัย ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้แก่ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง
และปลาฉลามวาฬ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าสงวนนั้น
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ข้อ ๙ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิน การตามข้อ ๗ แล้ ว ในกรณี ที่ ผู้ ค รอบครองแจ้ง
การครอบครองวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ แต่ไม่ประสงค์จะครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนดังกล่าว ตามรายการที่แจ้งต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองจาหน่าย จ่าย
หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา ๓๓ หรือ
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากผู้ครอบครองยังมีวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง
และปลาฉลามวาฬ เหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด ให้ถือว่าผู้ครอบครองยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนนั้น
ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น และให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ค รอบครองส่ ง มอบสั ต ว์ ป่ า สงวนนั้ น ให้ แ ก่
กรมประมง เพื่อนาไปดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๐ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิน การตามข้อ ๗ แล้ ว ในกรณี ที่ ผู้ ค รอบครองแจ้ง
การครอบครองซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพของซากสัตว์ป่าสงวนนั้น และเสนอความเห็นต่ออธิบดี
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี พิ จ ารณาความเห็ น ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว เห็ น ว่ า
ผู้ครอบครองได้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนนั้นจริง ให้อธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ให้แก่ผู้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนสิ้นผลไปตามการสิ้นสภาพของซากสัตว์ป่าสงวน
ข้อ ๑๑ ก่อนออกใบอนุญาตและใบรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาเครื่องหมายประจาตัว
วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ และซากสัตว์ปา่ สงวนดังกล่าว โดยให้ใช้วิธกี าร
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ติดเครื่องหมายทาด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์
(๒) ตอกรหัสหมายเลข
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีทาเครื่องหมายตาม (๑) หรือ (๒) ได้ ให้ใช้วิธีถ่ายภาพ หรือวิธีการอื่นใด
ที่สามารถแสดงหรือระบุลักษณะของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนได้
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ จั ด ท าเครื่ อ งหมายประจ าตั ว ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองแล้ ว
ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายประจาตัวไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วย
ข้อ ๑๒ เมื่ อ มี ก ารออกใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รอง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ แ จ้ ง
การครอบครองมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง
เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่กาหนดแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้แจ้งการครอบครอง
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ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้แสดงเหตุผล สิทธิอุทธรณ์ และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้ว ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเลี้ยงดูว าฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ หรือเก็บรักษา
ซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี
(๒) ต้องจัดสวัสดิภาพดังต่อไปนี้ให้แก่วาฬบรูดา้ วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
ตามสมควรและเหมาะสม
(ก) ดูแลไม่ให้อดอยากหรือหิวโหย และได้รับอาหารอย่างถูกโภชนาการ
(ข) ดูแ ลมิให้ถูกทาร้าย ได้รับบาดเจ็บ หรือทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
(ค) จัดสถานที่อันเป็นที่อยู่ให้มีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมแก่การดารงชีวิตตามสมควร
(ง) ดูแลให้สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ตามสมควร
(๓) ดูแลไม่ให้ทาอันตรายผู้อื่นหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เครื่องหมายประจาตัวตามข้อ ๑๑ ชารุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทา
เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นใหม่ตามวิธีการในข้อ ๑๑
ในกรณีที่วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าว มีจานวนเพิ่มขึ้น ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองจัดทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ป่าสงวน
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามวิธีการในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๕ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กระทาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
(๒) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสภาพหรือจานวนสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน ในกรณี
ที่สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ในความครอบครองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ เปลี่ยนรูปร่าง
มีจานวนเพิ่มขึ้น หรือมีจานวนลดลงโดยเหตุใด ๆ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือใบรับรอง
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่ น ค าขอเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ณ สถานที่ ที่ ก าหนดตามข้ อ ๕
พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อหลัก ฐานที่ เกี่ ยวข้อ ง และให้ น าความในข้อ ๘ หรื อ ข้ อ ๑๐ มาใช้ บังคับ
กับการพิจารณา คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วยโดยอนุโลม
เมื่ออธิบดีได้พิจารณาคาขอ และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน ให้อธิบดีแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง
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ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ ใบรั บ รองทราบ พร้ อ มทั้ ง แสดงเหตุ ผ ล สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ และ ระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ ๑๖ การจาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
ให้กระทาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจาหน่ าย หรือจ่ายซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
ทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒) การโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ บางส่วน
(๓) การโอนซากวาฬบรูดา้ วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ทั้งหมด พร้อมโอน
ใบรับรอง
ผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะจาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง
และปลาฉลามวาฬ ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นคาขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
ที่กาหนดตามข้อ ๕ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วข้อง และให้นาความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับ
กับการพิจารณาคาขอจาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ
ด้วยโดยอนุโลม
เมื่ออธิบดีได้พิจารณาคาขอ และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน ให้อธิบดีอนุญาตให้จาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และ
ปลาฉลามวาฬ ได้
ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้จาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง
และปลาฉลามวาฬ ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับรองทราบ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล สิทธิอุทธรณ์
และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่อธิบดีอนุ ญ าตให้จาหน่าย จ่าย หรือโอน ซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ตามข้อ ๑๖ (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้ผู้รับใบรับรองออกเอกสาร
การจาหน่าย จ่าย หรือโอน ซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ให้แก่ผู้ที่
ได้รับจากการจาหน่าย จ่าย หรือโอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคาขอแจ้งการครอบครอง
ซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
ที่กาหนดตามข้อ ๕ และให้นาความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการพิจารณาคาขอแจ้งการครอบครอง
ซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ ของผู้ที่ได้รับจากการจาหน่าย จ่าย
หรือโอนด้วยโดยอนุโลม
เมื่อคาขอ และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับ
จากการจาหน่าย จ่าย หรือโอน โดยกากับคาว่า “ได้รับการจาหน่าย จ่าย หรือโอนตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๓”
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เมื่ออธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจาหน่าย จ่าย หรือโอนตามวรรคสองแล้ว
ให้อธิบดีเรียกให้ผู้รับใบรับรองเดิมนาใบรับรองฉบับเดิมมาแก้ไขรายการจานวนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ หรือเรียกคืนใบรับรองฉบับเดิม แล้วแต่กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่ได้รับจากการจาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาชาระค่าธรรมเนียมใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนั กงานเจ้าหน้าที่ หากพ้น กาหนดระยะเวลาดั งกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ที่ได้รับจาก
การจาหน่าย จ่าย หรือโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ เมื่อผู้ที่ได้รับ
จากการจาหน่าย จ่าย หรือโอนได้ชาระค่าธรรมเนียมใบรับรองตามอัตราที่กาหนดแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจาหน่าย จ่าย หรือโอน
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี อ นุ ญ าตให้ โ อนซากวาฬบรู ด้ า วาฬโอมู ร ะ เต่ า มะเฟื อ ง และ
ปลาฉลามวาฬ ทั้งหมด พร้อมโอนใบรับรองตามข้อ ๑๖ (๓) ให้อธิบดีออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ใบรับรองฉบับเดิม และให้กากับคาว่า “ได้รับการโอนตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๑๓” พร้อมระบุชอื่
ผู้โอนไว้ที่มุมบนด้านขวา และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรองดังกล่าวไว้ด้วย
เมื่อออกใบรับรองฉบับใหม่แล้วให้ใบรับรองฉบับเดิมเป็นอันสิ้นผล และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้โอนใบรับรองมาชาระค่าธรรมเนียมการโอน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ห ากพ้น กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการโอนซากวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ
เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬทั้งหมด
เมื่ อ ผู้ โ อนได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการโอนตามอั ต ราที่ ก าหนดแล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้โอน และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการโอนใบรับรอง
ข้อ ๑๙ ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ
ให้ ผู้รับใบอนุ ญาตหรือผู้รับใบรับรองยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ ๕ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในคาขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ ข อใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทนใบรั บ รอง
เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหาย
ในสาระสาคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้กับผู้ยื่นคาขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรื อแบบใบรับรองเดิม และระบุคาว่า
“ใบแทน” หรือระบุข้อความอื่นใดทานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง
ข้อ ๒๐ เมื่อมีการอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้ยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรั บรอง มาชาระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นอันสิ้นผล
เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่กาหนดแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคาขอใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

สำนักงาน
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

ผู้รับแจ้ง

แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
-------------------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
อายุ
ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่
 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โดยมี
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ
อายุ
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร

ปี

-22. ข้ า พเจ้ า ขอแจ้ ง การครอบครองสั ต ว์ ป่ า สงวน หรื อ ซากสั ต ว์ ป่ า สงวน ตามมาตรา 113
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2562 ดั ง มี ร ายละเอี ย ดตามบั ญ ชี ท้ า ยแบบแจ้ ง
การครอบครองสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน ณ
เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3. ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งการครอบครอง ดังนี้
 3.1 กรณีผแู้ จ้งการครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา
 (๑) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 (๒) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
 3.2 กรณีผแู้ จ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคล
 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ครอบครอง
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 (3) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล
 3.3 แนบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์
ตอกรหัสหมายเลข หรือวิธีการอื่นใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวน
อย่างชัดเจน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ (ถ้ามี)
 3.4 หลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี)
 (1) แสดงใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2)
เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
 (2) แสดงใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 3)
เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
 (3) อื่น ๆ (โปรดระบุ)

(ลายมือชื่อ)
(
หมายเหตุ

ผู้แจ้ง
)

1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
2. กรณี ที่ ผู้ ครอบครองไม่ ได้ มาแจ้งการครอบครองด้วยตนเอง ต้ องแนบหนั งสื อมอบอำนาจให้
เป็ นผู้ ยื่ นแจ้งการครอบครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ ครอบครองที่รับรอง
สำเนาโดยผู้ครอบครอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

-3บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
แบบที่ 1 บัญชีสัตว์ป่าสงวน (มีชีวิต)
ลำดับที่

ชนิดสัตว์ป่าสงวน
ชื่อไทย/สามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

จำนวน

เพศ

อายุ

ขนาดหรือ
น้ำหนัก

เครื่องหมาย (ถ้ามี)

ประสงค์จะ
ครองครอง

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง

หมายเหตุ : กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้แจ้ง
)

-4บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
แบบที่ 2 บัญชีซากสัตว์ป่าสงวน
ลำดับที่

ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน
ชื่อไทย/สามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

จำนวน

ขนาดหรือน้ำหนัก

ประเภท/ลักษณะของซาก

เครื่องหมาย (ถ้ามี)

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้แจ้ง
)

-5แบบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
ภาพด้านหน้า

ภาพด้านหลัง

ภาพด้านซ้าย

ภาพด้านขวา

ขนาด (เซนติเมตร)
กว้าง

ยาว

สูง

น้ำหนัก

(ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม)

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ

(ลายมือชื่อ)

ผู้แจ้ง
(

)

สำนักงาน
เลขรับที่
ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
แบบที่ 1 สัตว์ป่าสงวน
เอกสารนี้ อ อกให้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ได้ รั บ แจ้ งการครอบครองของ
ลงวันที่
ลำดับที่

แจ้งครอบครอง

รายละเอียด ดังนี้
จำนวน

ขนาดหรือ
น้ำหนัก

เครื่องหมาย

วัตถุประสงค์
ประสงค์จะ
ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง
ครอบครอง

หมายเหตุ

สถานที่ครอบครอง

(ลายมือชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง
(

)

ตำแหน่ง
หมายเหตุ : ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับใบอนุญาต
ครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว

สำนักงาน
เลขรับที่
ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
แบบที่ 2 ซากสัตว์ป่าสงวน
เอกสารนี้ อ อกให้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ได้ รั บ แจ้ งการครอบครองของ
ลงวันที่
ลำดับที่

รายละเอียด ดังนี้
แจ้งครอบครอง

จำนวน

ขนาดหรือน้ำหนัก

เครื่องหมาย

หมายเหตุ

สถานที่ครอบครอง

(ลายมือชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง
(

)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ : ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับ ใบรับรอง
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน

ฉบับที่
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว
ที่ทำการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อนุญาตให้
อายุ
สัญชาติ
ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่
ครอบครองสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบอนุญาตนี้ไว้
ณ
ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด

(ลายมือชื่อ)

ปี

ผู้อนุญาต
)

(
ตำแหน่ง
ประทับตรา

-2บัญชีท้ายใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว
ฉบับที่
ลำดับที่

ลงวันที่

ชนิดสัตว์ป่าสงวน
ชื่อไทย/สามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

เดือน
จำนวน

พ.ศ.
เพศ

อายุ

ขนาด
หรือน้ำหนัก

เครื่องหมาย

(ลายมือชื่อ)

หมายเหตุ

ผู้อนุญาต
)

(
ตำแหน่ง
ประทับตรา

ฉบับที่
ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ที่ทำการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
สัญชาติ
ถนน
อำเภอ/เขต

อายุ

ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ปี

ตรอก/ซอย

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่
ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบรับรองนี้ไว้
ณ
ถนน
อำเภอ/เขต

ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่

ตรอก/ซอย

หมู่ที่

ตำบล/แขวง
จังหวัด

(ลายมือชื่อ)

ผู้อนุญาต
(

)

ตำแหน่ง
ประทับตรา

-2บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ฉบับที่
ลำดับที่

ลงวันที่

ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน
ชื่อไทย/สามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

เดือน
จำนวน

ขนาด
หรือน้ำหนัก

พ.ศ.
ประเภท/ลักษณะของซาก

เครื่องหมาย

(ลายมือชื่อ)

หมายเหตุ

ผู้อนุญาต
)

(
ตำแหน่ง
ประทับตรา

สำนักงาน
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

ผู้รับแจ้ง

คำขอใบแทนใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว
หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
-------------------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
อายุ
ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขที่
 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โดยมี
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ
อายุ
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร

ปี

-๒2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับใบแทน
 ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว
 ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ตามใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับที่
ออกให้ ณ วันที่
อนุญาตให้แก่
3. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองข้างต้น

เดือน

พ.ศ.

4. ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
 4.1 กรณีผรู้ ับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 4.2 กรณีผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นนิติบุคคล
 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 4.3 แสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ
 4.4 แนบบันทึกแจ้งความ (ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย หรือถูกทำลาย)

(ลายมือชื่อ)
(

หมายเหตุ

ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง
)

1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
2. กรณีทผี่ ู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ
ให้เป็นผู้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่รับรองสำเนาโดยผู้ รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง พร้อมแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

