เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และแบบหนังสือแจ้งการนําสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและ
การนําเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง การออกหนังสือ
กํากับการจําหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและ
การอนุญาตให้นําสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ หนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ หนังสือแจ้งการนําสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่าน
ตรวจสัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

เลขที่................
หนังสือกํากับ
การจําหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ปา่ คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
เขียนที่.............................................................................
วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า...........................................................................ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
มีสถานประกอบการเลขที่................................ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................หมู่ที่............
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................
ได้จําหน่าย ( ) สัตว์ป่าคุ้มครอง ( ) ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ( ) ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ให้แก่...............................................................เพื่อนําเคลื่อนที่ไป ณ เลขที่................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน......................................หมู่ที่.......... ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................…
โดยพาหนะ..........................หมายเลขทะเบียน....................................ในการควบคุมของ.............................................................
รายละเอียดของ สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ลําดับที่
ชนิด
จํานวน
อายุ เพศ
เครื่องหมาย
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์นี้
ได้มาตามหลักฐาน ดังนี้
๑. ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เลขที่.........ฉบับที่.........ลงวันที่.........เดือน.................พ.ศ. .........
ออก ณ ที่ทําการ.............................................................................................................................................................................
๒. ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ เล่มที่....... ฉบับที่.........ลงวันที่.........เดือน ................พ.ศ. ........
ออก ณ ที่ทําการ.............................................................................................................................................................................
๓. หนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์ป่าฯ ของ...................................................................................................................
เล่มที่................................ฉบับที่..............................ลงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ. .......................
๔. ใบอนุญาตให้นําสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า เล่มที่...........ฉบับที่.........ลงวันที่......เดือน................พ.ศ. ......
ออก ณ ที่ทําการ............................................................................................................................................................................
5. อื่น ๆ.........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพั น ธุ์ที่ จําหน่ ายนี้ ได้ มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญั ติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ลงบัญชีรับ
และจําหน่ายสัตว์ป่าฯ หน้าที่.......ลําดับที่........ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และได้ลงลายมือชื่อกํากับลงในบัญชีรับและจําหน่ายสัตว์ป่าฯ
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว
(ลายมือชื่อ) ..........................................................ผูร้ ับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองฯ
(.........................................................)
(ลายมือชื่อ) ..........................................................ผูค้ วบคุมหรือผู้นําเคลื่อนที่สัตว์ป่า
หมายเหตุ 1. หนังสือกํากับการจําหน่ายฯ จะต้องจัดทําสําเนาสองฉบับ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้ซื้อ สําเนาฉบับที่ 1 รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และสําเนาฉบับที่ 2 เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ในบริเวณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. หนังสือกํากับการจําหน่ายฯ ฉบับนี้เป็นเพียงเอกสารกํากับการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์นั้น
เมื่ อ ทํ าการเคลื่ อ นที่ เพื่ อ การค้ าซึ่ งสั ตว์ ป่ าคุ้ มครอง หรื อซากของสั ตว์ ป่ าคุ้มครองดั งกล่ า วแล้ ว ให้ รีบ ดํ าเนิ น การขอรับ ใบอนุ ญ าตให้ มีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญั ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ณ สํ านั กงานประมงจั งหวั ดที่ สั ตว์ น้ํ านั้ น อยู่ โดยมิ ชั กช้ า หากฝ่ าฝืน ต้ อ งระวางโทษจําคุ กไม่ เกิ น หนึ่ งปี หรือ ปรับ ไม่ เกิ น หนึ่ งหมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

หนังสือแจ้งการนําสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนทีผ่ ่านด่านตรวจสัตว์ป่า
เขียนที่.........................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. .................
เรียน....................................................................
๑. ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน..........................................หมู่ที่....................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ....................
หมายเลขโทรศัพท์...................................บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่........................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต................................ จังหวัด................................. เป็นตัวแทนของ...............................................
ที่อยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................หมู่ที่.........ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์..............................
๒. ขอแจ้งการนําสัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า...................................
........................................ ในวันที่................เดือน............................................พ.ศ. .................เวลา................................
3. สัตว์ป่าคุ้มครอง/ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ขออนุญาตเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่า มีดังนี้
3.๑.................................................................................. จํานวน................................ตัว/ชิ้น
3.๒.................................................................................. จํานวน................................ตัว/ชิ้น
3.3.................................................................................. จํานวน................................ตัว/ชิ้น
3.4.................................................................................. จํานวน................................ตัว/ชิ้น
3.5.................................................................................. จํานวน................................ตัว/ชิ้น
4. สัต ว์ป่ าคุ้ม ครอง/ซากของสั ต ว์ป่ าคุ้ ม ครอง ตามใบอนุ ญ าตให้ นํ าสั ต ว์ป่ าคุ้ ม ครองเคลื่อ นที่ เพื่ อการค้ า
ในข้อที่ 3 มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้มา คือ
4.1 ใบอนุญาต............................................................................. เล่มที่......................ฉบับที่......................
ลงวันที.่ ......................เดือน........................................................พ.ศ. ......................
4.2 ใบอนุญาต.............................................................................. เล่มที.่ .....................ฉบับที.่ ....................
ลงวันที.่ ......................เดือน.........................................................พ.ศ. .......................
4.3 หนังสือกํากับการจําหน่ายฯ ของ..........................................................................................................
เล่มที่........................ ฉบับที.่ ..........................ลงวันที.่ .................เดือน............................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ผู้แจ้ง)................................................................ ลงลายมือชื่อ
(...............................................................)
คําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ)............................................................
(..........................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................

