การปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการประมง
สานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

คณะผู้จัดทา
กลุ่มงานสงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าและอนุสัญญา
ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการประมง
สานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
โทร 0 2579 9767
โทรสาร 0 2561 4689
Email : citesdof@yahoo.com

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์
ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทาขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ประมงและผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ ป่ า ที่ เ ป็ น สั ต ว์ น้ าตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยกฎกระทรวงที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็น เครื่อ งมือ สาหรับเจ้า หน้า ที่ผู้ปฏิบัติง านและผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ย ง
สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้าในการปฏิบัติง านและดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของพระราชบั ญ ญั ติ โ ดยถู ก ต้อ ง มั่ น ใจ และใช้เ ป็ น เครื่อ งมื อ ในการแนะน าให้
ประชาชนผู้ประสงค์เข้ารับบริการเกิดความสะดวกอันจะส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ และปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
อย่างไรก็ดีคมู่ อื ที่จัดทาขึ้นนี้จาเป็นต้องต้องมีรูปเล่มขนาดกะทัดรัด
ง่ายต่อการพกพา จึงมีข้อมูลรายละเอียดในระดับหนึ่ง รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือรวมกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง รวมกฎ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่น ๆ ที่ จ าเป็ น ต้อ งใช้ หรื อ ศึ ก ษา
เพิ่ม เติม จากเว็ป ไซต์ www.krisdika.go.th หรือ สอบถามโดยตรงที่ก ลุ่ม งาน
สงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์นาและอนุ
้
สัญ ญา ส่ว นอนุญ าตและกาหนดมาตรการ
ประมง ส านั ก บริ ห ารจั ด การด้ า นการประมง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การ
ปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จัดทาขึ้น
นี้ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการ และการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน
สืบไป

(นายมานพ แจ้งกิจ)
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการด้านการประมง
และคณะผู้จัดทา
กรกฎาคม ๒๕๕7
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บทนำ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มี
เป้าหมายเพื่อการปกป้องคุม้ ครองชนิดพันธุ์สัตว์ทใี่ กล้สูญพันธุใ์ ห้คงอยู่ คุ้มครอง
ชนิดสัตว์ โดยการออกเป็นกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เป็น
1. สัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ด้วยการห้ามล่า
ห้ามมีไว้ในครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามทาการค้า ห้ามการนาเข้า - ส่งออก
2. สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ให้ได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายด้วยการอนุญาตให้ทาการเพาะพันธุ์ได้อย่างถูกกฎหมาย ลูกที่ได้จากการ
เพาะพันธุ์สามารถทาการค้าได้ นาเข้า - ส่งออกได้ ภายใต้การควบคุมด้วยระบบ
ใบอนุญาต
3. สัตว์ป่าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ให้ได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายในการนาเข้า - ส่งออกต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าบัญชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วย
การค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ พันธุ์ (CITES) โดย
ประกาศรายชื่อสัตว์ในบัญชีแนบท้าย 1 2 และ 3 ของอนุสัญญา CITES ทั้งหมด
เป็นสัตว์ที่ควบคุมการนาเข้า-ส่งออก
กลุ่มที่ 2 ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ปา่ ที่มใิ ช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์
ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าทีใ่ กล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยประกาศรายชื่อชนิดสัตว์ทีม่ ใิ ช่
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุม้ ครอง และมิใช่สัตว์ป่าตามบัญชี CITES แต่มีแนวโน้ม
ทางการค้า ที่ต้องจัดระเบียบตรวจสอบเฝ้าระวังการนาเข้า - ส่งออก
อีกทั้งการอนุญาตให้ เพาะพันธุ์ ครอบครอง เคลื่อนที่ ทาการค้า
นาเข้ า -ส่ ง ออก หรือ ประกอบกิ จ การสวนสั ต ว์ส าธารณะ ต้อ งปฏิบัติต าม
กฎกระทรวง

1

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าชั่วคราว (สป.๒)
ใน กทม. ยื่นคาขอที่ ส่วน
อนุญาตและกาหนดมาตรการ
ประมง
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยื่น
คาขอที่ สานักงานประมงจังหวัด

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.๑
- เอกสารบุคคล/นิตบิ ุคคล
- แผนผังโดยสังเขปของสถานที่เลีย้ ง

พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ตรวจสอบสถานที่ และความ
เหมาะสม
- ตรวจสอบชนิดสัตว์น้า
- ตรวจสอบจานวนสัตว์นา้

จัดทาใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์
ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.๒)
เสนอพิจารณา ลงนามอนุญาต

รับใบอนุญาต
ไม่มคี ่าธรรมเนียม
หมายเหตุ 1) จะรับแจ้งเฉพาะการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อกฎหมาย
ใหม่มผี ลบังคับใช้ หรือการนิรโทษกรรมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้เท่านัน้ ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
2) กรณีครอบครองซากฯ ให้ขอใบอนุญาตให้ครอบครองซากของ
สัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.3)

2

การนาเข้า ส่งออกสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (สัตว์น้า)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนาเข้าหรือส่งออก
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
 ส่วนราชการถือปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การค้าสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
 เอกชน ไม่อาจส่งออก นาเข้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
เว้นแต่ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ และเกิดจาก
กิจการเพาะพันธุ์

3

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต CITES (สป.๕)
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.๔
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
- สาเนาใบอนุญาตส่งออก (Export permit) ของประเทศที่จะส่งออก
(กรณีนาเข้า)
- หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าฯ เช่น หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่าฯ
ใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออก
- สาเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสาเนาใบกากับสินค้า (Invoice)

ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการประมง
รับเรื่องพิจารณา และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
จัดทาใบอนุญาต CITES (สป.๕)
พิจารณา ลงนามใบอนุญาต
CITES (สป.๕)
ชาระค่าธรรมเนียม*
รับใบอนุญาต CITES (สป.๕)
หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550
(ก) ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ข) ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ / ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
จานวน ๑ หน่วย ฉบับละ ๕๐ บาท
จานวนมากกว่า ๑ หน่วย ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ค) ใบอนุญาตให้นาเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้า ฉบับละ ๓๐๐ บาท
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:Official stamp and title

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต (สป.6)
ใบอนุญาต (สป.6)
ออกให้แก่ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
และมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.๔
- เอกสารบุคคล/นิตบิ ุคคล
- หลักฐานการได้มาของสัตว์น้า
- Invoice/ Order

ส่วนอนุญาตและกาหนดมาตรการประมง
รับเรื่องพิจารณา และตรวจสอบ
ความถูกต้อง

จัดทาใบอนุญาต สป.6

พิจารณา ลงนามใบอนุญาต สป.6

ชาระค่าธรรมเนียม*
รับใบอนุญาต สป.6
หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาต สป.6 ฉบับละ 300 บาท
หนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันออกใบอนุญาต
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนาเข้าหรือ
ส่งออก วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ให้ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นสัตว์ป่า
และซากของสัตว์ป่าทีห่ า้ มนาเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
สัตว์ป่าจาพวกเลือ้ ยคลาน (REPTILES)
ตะพาบไต้หวัน (Pelodiscus sinensis)
เต่าญี่ปุ่น (Trachemys scripta elegans)
งูทะเลในวงศ์ Hydrophidae (Family Hydrophidae)
งูงวงช้าง และ งูผ้าขีร้ ้ิวในวงศ์ Acrochordidae (Family Acrochordidae)

สัตว์ป่าจาพวกปลา (FISHES)
ปลาสะตือ (Chitala lopis)
ปลาซิวสมพงษ์ (Trigonostigma somphongsi)
ปลาจิ้งจกถ้า (Homaloptera thamicola)
ปลาเข็มพรุ (Hemirhamphodon pogonognathus)

สัตว์ป่าจาพวกสะเทินน้าสะเทินบก (AMPHIBIANS)
อึ่งกรายในวงศ์ Megophryidae (Family Megophryidae)
คางคกในวงศ์ Bufonidae (Family Bufonidae)
กบ และ เขียดในวงศ์ Ranidae ยกเว้น กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
ปาดจีนในวงศ์ Hylidae (Family Hylidae)
ปาดในวงศ์ Rhacophoridae (Family Rhacophoridae)
อึ่ง และ อึ่งอ่างในวงศ์ Microhylidae (Family Microhylidae)
เขียดงูในอันดับ Gymnophiona (Order Gymnophiona)

สัตว์ป่าจาพวกไม่มกี ระดูกสันหลัง (INVERTEBRATES)
ไส้เดือนทะเล (Polychaete) ในชั้น Polychaeta (Class Polychaeta)
หมายเหตุ

การนาเข้า ส่งออกหรือนาผ่านสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species)
ตามประกาศฯ นี้ ให้ใช้แบบ สป.6 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
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แบบ สป.6 ท้ายกฎกระทรวงฯ

1.

Book No.
Sheet No.

:
PERMIT AC.0510.2/
 IMPORT
 EXPORT
 TRANSIT

.6
2.

: Valid to

3.

: Importer

4.

5.
-

: Conditions

- The species listed below are neither protected under
Wildlife Reservation and Protection Act, B.E. 2535, of
Thailand nor controlled by the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES)
- This permit is valid for ONE CONSIGNMENT ONLY.
- Transport of live animals must be done in a manner
which will minimize the risk of injury, damage and cruelty.

2535
(

)

6.
:
Common name

7.
Scientific name

11.

: THIS PERMIT IS ISSUED BY

12 .

/

:

8.
Description

/ : Date

:

9.
Country of origin

: Signature

/

/ : Date

:

10.
/
: Quantity

: Official stamp and title
: Bill of Lading/ Airway bill No.

: EXPORT ENDOREMENT

: Port of Exportation

: Exporter

: Signature
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: Official stamp and title

ขั้นตอนการขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้า (สป.9)
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.8
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
- หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
- แผนผังสังเขปของสถานที่ดาเนินการ
- โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
- หลักฐานการมีสทิ ธิ์ใช้สถานที่ที่ใช้ทา
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
พิจารณา ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง

- ตรวจสอบมาตรฐานบ่อเลีย้ ง/
บ่อเพาะ
- ตรวจระบบน้า
- ตรวจสุขภาพสัตว์นา้

ตรวจสอบสถานที่

จัดทาบันทึกการตรวจสอบ

- ระบุรายละเอียดของฟาร์ม และ
ความเห็นของคณะกรรมการ
- ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการตรวจสอบ

จัดทาใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์
สัตว์ป่าฯ (สป.๙)

รับใบอนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม*

พิจารณา ลงนามอนุญาต
หมายเหตุ

ใน กทม. ยื่นคาขอที่ ส่วนอนุญาต
และกาหนดมาตรการประมง
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยื่นคา
ขอที่ สานักงานประมงจังหวัด

*ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
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การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ห้ามการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่
1. เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ โดยได้รับอนุญาตให้
เพาะพันธุ์จากอธิบดี
2. เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้ง และดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยูใ่ นความครอบครอง
(มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า

1. เป็นเจ้าของกิจการและมีทรัพย์สนิ หรือมีฐานะดีพอที่จะดาเนินกิจการได้
2. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๓. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
๔. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เว้นแต่การถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
๗. ไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนฯ หรือ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกฯ
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สัตว์ป่าคุ้มครองที่ใช้ในกิจการเพาะพันธุ์

1. ต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้
(สัตว์น้า 7 ชนิด)

สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลื้อยคลาน
จระเข้น้าเค็ม (Crocodylus porosus)
จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis)
ตะพาบ หรือปลาฝา (Chitra chitra)
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
กบทูด หรือเขียดแลว (Limnonectes blythii หรือ Rana blythii)
สัตว์ป่าจาพวกปลา
ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
ปลาเสือตอ หรือปลาเสือ หรือปลาลาด (Datniodes pulcher)
ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)
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2. ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการ
ครอบครอง หรือระบุว่าได้มาจากที่ใด

1. ครอบครองสัตว์
ป่าโดยชอบด้วย
กฎหมายก่อน พ.ศ.
2535

4. ได้มาจากผู้เลิกกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะ หรือ
กิจการเพาะพันธุ์

2. ครอบครองอยู่
ก่อนมีกฎกระทรวง
ใหม่ กาหนดให้เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง
(มาตรา 6)

5. ได้มาจากการซื้อ
จากผู้ค้าสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้จากการ
เพาะพันธุ์

3. ได้มาจากทาง
ราชการจัดหาให้เพือ่ ใช้
ในกิจการเพาะพันธุ์
(มาตรา 26)

6. ได้มาจากการ
นาเข้า (มาตรา 23
หรือมาตรา 24)

7. ได้มาโดยมีหลักฐานการ
แจ้งรายการชนิดและจานวน
สัตว์ป่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในปี 2546
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โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระบุรายละเอียด

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และจานวนของสัตว์ป่า
ประเภทของสัตว์ป่า
จานวนผู้ดูแล และเลี้ยงสัตว์ป่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องในการดาเนินการ

แผนที่ แผนผัง รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ
สถานที่เพาะพันธุ์
วิธีการเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการดาเนินการ และระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอน

การพิจารณาอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ให้คานึงถึง
 ความเหมาะสมของโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
 ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการดาเนินกิจการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
 ฐานะทางการเงิน ตลอดจนความเหมาะสมของสถานที่กับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จะใช้ดาเนินกิจการ
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โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
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.......................................................................................................................................................................................................
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๑)

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.10
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
- หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
- หลักฐานการมีสทิ ธิ์ใช้สถานที่
- แผนผังสังเขปของสถานที่ที่จะทาการค้า

ใน กทม. ยื่นคาขอที่ ส่วนอนุญาต
และกาหนดมาตรการประมง
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยื่นคา
ขอที่ สานักงานประมงจังหวัด
 ตรวจสอบความเหมาะสม
ของสถานที่คา้ จานวนและ
ชนิดสัตว์นา้
 หลักฐานการมีสทิ ธิ์ใช้สถานที่
ดาเนินการค้าสัตว์ป่าฯ (กรณี
เคลื่อนที่ไปตามตลาดนัด
ต้องมีหนังสือรับรองการมี
สิทธิ์จากเจ้าของตลาด หรือ
สัญญาเช่า ฯลฯ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
พิจารณา ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง

จัดทาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

พิจารณา ลงนามอนุญาต

ประมงจังหวัด,
ผู้ว่าราชการจังหวัด,
ผอ.สอป

รับใบอนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ฉบับละ 5๐๐ บาท
หนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

15

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์
1. ยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์
(สป.10)พร้อมระบุว่าจะค้าสัตว์น้ามีชวี ติ หรือชาก หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
2. หลักฐานการได้มาของสัตว์ป่า






ใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)
หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่า
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)
ได้จากการนาเข้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.5)
ได้จากการโอนใบอนุญาต

้ สตวป่ ้ม อ ช ิด

ได้

 ต้องเป็นการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ และเกิดจาก
การเพาะพันธุ์
 ผู้คา้ ต้องขอรับใบอนุญาตให้คา้ สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
 กรณีผู้คา้ สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากฯ เคลื่อนที่เพื่อการค้า ต้องมี
ใบอนุญาตฯ (สป.13)
 ผู้คา้ ต้องออกหนังสือกากับการจาหน่ายให้ผซู้ ื้อไว้เป็นหลักฐานการ
ได้มาทุกครั้ง และผู้ซอื้ สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการนา
เคลื่อนที่ และการครอบครองได้ เว้นแต่เป็นการจาหน่ายซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อนาไปบริโภค (ในพืน้ ที่ใกล้เคียงกับสถานที่ขาย
ไม่ตอ้ งมีหนังสือกากับการจาหน่ายหรือใบอนุญาตให้สัตว์ป่า
คุ้มครองเคลื่อนที)่
 ผู้ซอื้ สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องขอรับ
ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป.15)
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.๑๓)
“ใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า” หมายความถึง ใบอนุญาตที่
ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้นาสัตว์ปา่ คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า หรือผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้นาซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.12
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
- หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง

ใน กทม. ยื่นคาขอที่ ส่วนอนุญาต
และกาหนดมาตรการประมง
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยื่นคา
ขอที่ สานักงานประมงจังหวัด

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
พิจารณา ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง

จัดทาใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่า
เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

ประมงจังหวัด,
ผู้ว่าราชการจังหวัด,
ผอ.สอป

พิจารณา ลงนามอนุญาต

รับใบอนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า ฉบับละ 1๐๐ บาท
หนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันออกใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.๑5)

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.14
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
- ใบอนุญาตเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.๑๓)
หรือหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่า

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
พิจารณา ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง

ใน กทม. ยื่นคาขอที่ ส่วนอนุญาต
และกาหนดมาตรการประมง
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยื่นคา
ขอที่ สานักงานประมงจังหวัด

ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่
ตรวจสอบสถานที่ครอบครอง จานวน
สัตว์ ชนิดสัตว์ ฯลฯ

จัดทาใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่า
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)
ประมงจังหวัด,
ผู้ว่าราชการจังหวัด,
ผอ.สอป

พิจารณา ลงนามอนุญาต

รับใบอนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม*

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ฉบับละ 5๐ บาท
หนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ (สป.๒๑)
ผู้ประกอบการ

- ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ สป.20
- เอกสารบุคคล/ นิตบิ ุคคล
 ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง/สิทธิใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ เพื่อดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
 โครงการและแผนการดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
 แผนที่แสดงที่ตั้งสังเขปของสวนสัตว์สาธารณะ
 แบบแปลนและแผนผังของสวนสัตว์สาธารณะ
 ถ้ามีสัตว์ป่าอยูใ่ นครอบครองให้แสดงบัญชีรายการชนิดและ
จานวนของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าที่มีอยูใ่ นครอบครอง พร้อม
แสดงหลักฐานการได้มา
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ สอป. รับเรื่อง
พิจารณา ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง

ตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบการ
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.๒๑) ....(ต่อ)

ตรวจสอบสถานที่
-ตรวจมาตรฐานบ่อเพาะเลีย้ ง
-ตรวจระบบน้า
-ตรวจสุขภาพสัตว์นา้
ฯลฯ

จัดทาบันทึกการตรวจสอบ
ระบุรายละเอียดของสวนสัตว์
คณะกรรมการ+ผู้ประกอบการ ร่วม
ลงลายมือชื่อ

จัดทา สป.๒๑
ตรวจสอบ,เสนอลงนาม

พิจารณา ลงนามอนุญาต

รับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และใบรับรอง พ.ศ. 2550
ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ฉบับละ 1๐,00๐ บาท
หนังสืออนุญาตมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

20

กิจการสวนสัตว์สาธารณะ

 ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผู้มีใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าฯ
สามารถขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
 ผู้มีใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หากประสงค์
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ เพื่อการค้า ต้องขอรับ
ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุม้ ครอง
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขปฏิบัตติ ามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2540)
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บันทึกการตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
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) ...................................................
)

) ...................................................
(
)

กฎกระทรวง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง
พ.ศ. ๒๕๕๐
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ขั้นตอนการปฏิบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้าที่ตกเป็นของแผ่นดิน
(เฉพาะกรณีจระเข้) พ.ศ. 2541

1. กรณีท่ชี าวบ้านจับจระเข้ได้ในแหล่งน้าธรรมชาติและแจ้ง
ข่าวให้อาเภอ/จังหวัดทราบ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
 เดินทางไปที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสถานที่ และวินิจฉัย
1) แหล่งน้าธรรมชาติ จระเข้อาจเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทีเ่ พาะพันธุ์ได้ซึ่งมีเจ้าของ หรืออาจมีอยูต่ ามธรรมชาติจริง
๒) แหล่งน้าเอกชน ถือว่าเป็นสัตว์นามี
้ เจ้าของ (ต้องมี
ใบอนุญาตการครอบครอง)
 ตรวจสภาพจระเข้
1) จระเข้มีชีวิตอยู่ ต้องตรวจสอบชนิด และติด
ประกาศเพื่อหาเจ้าของ โดยกาหนดช่วงเวลาพอสมควร ให้ผู้แสดงตน
เป็นเจ้าของนาหลักฐานมาแสดงสิทธิเพื่อขอรับคืน หากพ้นกาหนดไม่มี
ผู้แสดงตนเป็นเจ้าของให้จระเข้นนั้ ตกเป็นของแผ่นดิน นาไปเก็บรักษาไว้
ที่สถาบัน ศูนย์หรือสถานีประมง แล้วแต่กรณี รายงานให้อธิบดีกรม
ประมงทราบ และดาเนินการตามหมวด ๒ ของระเบียบว่าด้วยการ
ดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือซากสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์นาที
้ ่ตกเป็นของ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป
2) จระเข้ตายแล้ว นาไปเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยงานของ
กรมประมงที่อยูใ่ นพืน้ ที่ ตรวจสอบชนิด รายงานให้อธิบดีกรมประมง
ทราบ กรณีไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ให้ขออนุมัตกิ รมประมงทาลาย
โดยตั้งคณะกรรมการไม่ต่ากว่า ๓ คน ควบคุมการทาลาย
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 พิจารณาข้อกฎหมาย
มาตรา 16 ระบุว่าห้ามมิให้ลา่ หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนและ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้นกระทาโดยทางราชการและ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี (ห้ามล่า/ฆ่า)
มาตรา 7 ระบุว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าจะตกเป็นของแผ่นดินก็ตอ่ เมื่อ
1. ผู้ลา่ (ผู้จับ) ได้จับเพื่อให้ตนเองพ้นจากอันตราย
2. เป็นการกระทาอันสมควรแก่เหตุผลและ (ต่อข้อ 3)
3. ได้แจ้งเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า
 ดาเนินการตามกฎหมาย เมื่อเหตุผลเข้ามาตรา 7

จระเข้ตกเป็นของแผ่นดิน
1) จระเข้มีชีวิต
 จัดทาบันทึกการรับมอบ โดยลงชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบ
 รายงานเป็นเอกสารให้สานักงานประมงจังหวัดทราบ
 สานักงานประมงจังหวัดรายงานให้อธิบดีกรมประมงทราบ และ
พิจารณา
2) กรณีเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ (จระเข้ตาย)
 จัดทาบันทึกการรับมอบ โดยลงชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบ
 นาซากไปเก็บไว้ที่สานักงานประมงจังหวัด/ ศูนย์/ สถานีฯ
 รายงานเป็นเอกสารให้สานักงานประมงจังหวัดทราบ
 สานักงานประมงจังหวัดรายงานให้อธิบดีทราบและพิจารณา
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บันทึกการรับมอบ
บันทึกการรับมอบ
เขียนที.่ ..................................................
วันที่.......................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................
ได้รับมอบสัตว์ป่าจาก............................................................................................ที่อยู่.............................
.................................................................................................................................................................
โทร..................................................................โทรสาร.............................................................................
โดยมีรายละเอียดชนิดสัตว์ป่า ดังนี้
ลาดับที่

ชนิดสัตว์ป่า

จานวน

เพศ

ขนาด

หมายเหตุ

รวมสัตว์ป่า จานวน...................................ชนิด .....................................ตัว
ผูเ้ กี่ยวข้องได้รว่ มกันตรวจสอบชนิด – จานวนสัตว์ป่าแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามบัญชีขา้ งต้น จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงนาม).......................................................ผู้ส่งมอบ (ลงนาม)..........................................................ผู้รับมอบ
(.................................................................)
(.................................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(.................................................................)
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(ลงนาม)..........................................................พยาน
(.................................................................)

2. กรณีพบจระเข้ในแหล่งน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

 แหล่งน้าธรรมชาติสาธารณะ
- เดินทางไปที่เกิดเหตุ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากประชาชน/สถานที่
 จัดคณะทางานเข้าตรวจสอบในระยะเวลาพอสมควร เพื่อพิสูจน์
และถ่ายภาพ
 ถ้าพบว่าไม่มตี ามระยะเวลาที่ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ
 ถ้าพบว่ามีจระเข้อยู่จริงแจ้งประชาชนให้ทราบกฎหมาย ตาม
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 16
ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า
คุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทาโดยราชการตามมาตรา 26
โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนด
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ กรณีที่ประชาชนและผู้
ชุมนุมต้องการทีจ่ ะให้ล่า หรือจับออกไป เพราะอาจมีอันตราย
ให้ดาเนินการตามมาตรา 7 คือ
 เพื่อให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากอันตราย
 การล่านั้นได้กระทาพอสมควรแก่เหตุ
 ไม่นาสัตว์ป่า/ ซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าเคลื่อนที่ และแจ้งเหตุที่ได้
ล่าสัตว์ป่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชกั ช้า
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3. พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิเศษ
 ผูอ้ านวยการกองฯ ผูอ้ านวยการสถาบันฯ เลขานุการ
กรมฯ
 ประมงจังหวัด ประมงอาเภอ
 หัวหน้าสถานีประมง นักวิชาการประมงทะเล
นักวิชาการประมง นิตกิ ร เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง
เจ้าพนักงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง หรือข้าราชการ
กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในตาแหน่งนายท้ายเรือ
นายช่างกลเรือ ช่างเครื่องเรือ เจ้าพนักงานสื่อสาร
เจ้าหน้าที่ส่อื สาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลางของกรมประมง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง นักวิชาการประมง เจ้า
พนักงานประมง เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่สถิติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ นายท้ายเรือ ช่างเครื่องเรือ ที่สังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดหรืออาเภอ
หรือกิ่งอาเภอ
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แผน/กิจกรรมเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในพื้นที่หากเกิดอุทกภัย
สาหรับเจ้าหน้าที่
ทาหนังสือและออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และ
แจ้งให้ทุกอาเภอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการเลี้ยง
จระเข้ตรวจสอบสถานทีเ่ ลีย้ งให้มคี วามแข็งแรง เฝ้าระวัง
และเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัย
จัดทาแผนการออกตรวจฟาร์มเลีย้ งในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทุกฟาร์ม ให้ผนัง
บ่อมีความสูง และมีรั้วตาข่ายปิดปากบ่อให้แน่นหนา
จัดบุคลากรเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเรื่องฝนตกหนัก
หรือน้าท่วม อย่างใกล้ชิด

จัดเตรียมกาลังเจ้าหน้าทีส่ นธิกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดแนวโน้มน้าท่วม
จัดเตรียมแหล่งอพยพพักพิงสัตว์ชั่วคราวพร้อมรถขนย้าย
จัดเตรียมทีมงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายจระเข้ในพื้นที่ (จาก
ฟาร์มเอกชนที่มีประสบการณ์เป็นเบื้องต้น)
จัดศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา (Call
Center) และบุคลากรรองรับการแจ้ง และอนุญาตให้เคลือ่ นที่
ในกรณีฉุกเฉิน
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แผน/กิจกรรมเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในพื้นที่หากเกิดอุทกภัย
สาหรับผู้ประกอบการ

ตรวจสอบสถานที่เลีย้ งให้มคี วามแข็งแรง

เฝ้าระวังระดับน้า และเตรียมการเคลือ่ นย้ายสัตว์ก่อนเกิดอุทกภัย

การเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องเตรียมคนทีม่ ีความชานาญในการ
จับ เช่น จากฟาร์มเครือข่าย หรือฟาร์มที่รับซื้อจระเข้

จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า กระสอบ
และรถให้พร้อม
เตรียมสถานที่พกั สัตว์ชั่วคราว ที่มั่นใจว่าน้าท่วมไม่ถึง
เช่น อาจนาไปฝากฟาร์มอื่นชั่วคราว หรือประสาน
จังหวัดเพือ่ ขอคาแนะนา

ประสานแจ้งจังหวัดเพื่อขอเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นกรณีฉุกเฉิน
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เปรียบเทียบชนิดพันธุส์ ัตว์นาที
้ ่มีความคล้ายคลึงกัน
ปลาตะพัด ปลามังกร ปลาอโรวานา
Asian Arowana
(Scleropages formosus) Muller and Schlegel, 1844

ลักษณะทั่วไป
ลาตัวแบนข้าง หัวโต ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน
ขากรรไกรล่างมีหนวดสัน้ ๆ 2 เส้น เกล็ดมีขนาดใหญ่ เส้นข้างลาตัวมี
เกล็ด 24 เกล็ด ลาตัวมีหลากหลาย เช่น เงิน เขียวอ่อน ทอง ทองอ่อน
แดง
ครีบหางกลม ครีบก้นยาวประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของลาตัว ครีบก้น
และครีบท้องอยู่หา่ งแยกจากกันเห็นได้ชัดเจน ครีบหลังอยูด่ ้านท้ายของ
ลาตัวบริเวณใกล้กับครีบหาง ขนาดยาวที่สุดประมาณ 1 เมตร

แหล่งอาศัย
ลุ่มน้าจันทบุรี ตราด ลุ่มน้าตาปี ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
กัมพูชา เวียดนาม
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ปลาอโรวานาเงิน (Osteoglossum bicirrhossum)
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ปลาอโรวานาดา (Osteoglossum ferreirai)
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ปลาอโรวานาออสเตรเลีย (Scleropages jardini)
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ปลาอโรวานาออสเตรเลียจุด (Scleropages leichardti)
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ปลาเสือตอลายใหญ่ (Siamese Tiger Fish)
Datnioides pulcher Kottelat, 1998
Datnioides microlepis Bleeker, 1853 (เดิม) /
Coius microlepis Roberts & Kottelat, 1994 (เดิม)

เดิมปลาเสือตอลายใหญ่ในลุม่ แม่นาเจ้
้ าพระยา ลุ่มน้าใน
แถบอินโดจีน และเสือตอลายใหญ่และลายคู่บนเกาะบอร์เนียว
สุมาตรา ต่างใช้ช่อื เดียวกัน คือ Datnioides microlepis Bleeker,
1853 หรือ Coius microlepis Roberts & Kottelat, 1994 แต่ตอ่ มา
ปลาเสือตอลายใหญ่ของไทยและแถบอินโดจีนได้ถูกจาแนกออกมา
เป็น Datnioides pulcher โดย Dr. Maurice Kottelat ในปี ค.ศ.1998
โดยให้ปลาเสือตออินโดนีเซียคงใช้ช่อื Datnioides microlepis
เนื่องจากตัวอย่างปลาต้นแบบที่ใช้ในการจาแนกแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นมา
จากลุ่มแม่น้า Kapuas บนเกาะบอร์เนียว (นณณ์ ผาณิตวงศ์ :
นิตยสารอควา ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจาเดือนกรกฎาคม 2550)

40

ลักษณะทั่วไป
เสือตอลายใหญ่ หรือเสือตอลายใหญ่อินโดจีน มีรูปร่าง
แบนข้าง หัวใหญ่หลังยกสูงมาก ปากกว้างยืดออกได้มาก และมีพนื้ สี
ตัวเป็นสีเหลืองอมน้าตาล หรือน้าตาลแดง มีลายพาดสีดากว้าง 56 แถบ ตัง้ แต่ส่วนหัวถึงโคนหาง แถบที่ 2 พาดถึงด้านท้อง ครีบอก
มีแต้มสีดา ลายพาดขวางสีดามีขนาดใหญ่ พื้นที่ของเส้นดากลาง
ลาตัวจะกว้างพอๆกับส่วนของสีพนื้ ซึ่งเป็นสีออ่ น ปัจจุบันคาดว่าปลา
เสือตอลายใหญ่สูญหายไปจากแม่น้าในประเทศไทยแล้ว ส่วนปลาที่
เห็นกันอยูใ่ นปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น
กัมพูชา และเวียดนาม ขนาดประมาณ 40 เซนติเมตร
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D. microlepis
D. pulcher

D. undecimradiatus

D. quadrifasciatus

ความแตกต่างของลายบนคอดหางของเสือตอชนิดต่างๆ

Datnioides pulcher

Datnioides microlepis
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เสือตออินโดนีเซีย เสือตอลายคู่
Datnioides Microlepis Bleeker, 1853

เสือตออินโดนีเซีย พบได้ทั้งลายคู่และลายใหญ่แต่
ส่วนใหญ่จะพบเป็นลายคู่ มีแหล่งที่มาจากเกาะบอร์เนียวและ
สุมาตรา แถบบนลาตัวมีความหลากหลายแต่ที่พบส่วนใหญ่มี
จานวนแถบบนลาตัวมากกว่า ลาตัวแบนข้างและหัวลาดแหลม
กว่า เสือตอลายใหญ่ (D. pulcher) เมื่อเวลาถอดสีมักพบว่ามีสี
ดาเปรอะเปื้อนไปทั่วลาตัว
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เสือตอลายเล็ก

Datnioides undecimradiatus Roberts and Kottelat, 1994

บนลาตัวมีแถบสีดาบางๆ 4 แถบ บริเวณคอดหางมี
แถบสีหฟดาบางๆ 2 แถบ พบในลุ่มน้าโขงและแม่น้าสาขารวมถึง
ตอนใต้ของประเทศจีน และล่างสุดของเวียดนาม
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กะพงลาย

Datnioides quadrifasciatus Sevastianov,1809 /
Datnioides polota Hamilton, 1822

ลาตัวยาวและลาดกว่าปลาในสกุลเดียวกัน มีพ้ืน
ลาตัวเป็นสีเงินหรือเหลืองอ่อนๆ ลายแถบสมบูรณ์บนลาตัวมี
ขนาดเล็ก 6-7 แถบ มักพบในน้ากร่อย
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เสือตอปาปัวนิวกีนี

Datnioides campbelli Whitley, 1939
พบบริเวณปากแม่นาและชายฝั
้
่งปาปัวนิวกินี และ
แถบอีเรียนจายา อินโดนีเซีย มีลักษณะคล้ายปลากะพงลาย
แต่ลาตัวอวบหนากว่า ลาตัวสีเหลืองเข้มมีแถบดาขนาดใหญ่
5-6 แถบซึ่งสีขอบไม่คมเป็นระเบียบ สีพืน้ ลาตัวมีประสีดา
กระจัดกระจาย

46

จระเข้น้าเค็ม
Estuarine Crocodile, Saltwater Crocodile
(Crocodylus porosus)

การแพร่กระจาย :

ขนาด :

ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปาเลา ปาปัวนิวกินี
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หมูเ่ กาะโซโลมอน ศรีลังกา
ไทย วานัวตู และเวียดนาม
ความยาว สูงสุด 7 เมตร

ลักษณะเด่น :

All Images Credit: Environment Canada
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จระเข้น้าจืด
Siamese Crocodile
(Crocodylus siamensis)

การแพร่กระจาย :
ขนาด :

กัมพูชา อินโดนีเซีย (กลิมันตัน) ลาว
มาเลเซีย (ซาราวัก) ไทย และเวียดนาม
ความยาว สูงสุด 4 เมตร

ลักษณะเด่น :

All Images Credit: Environment Canada
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ประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปัญหา
1) หนังสือที่สานักงานประมงจังหวัดจะ
ทาถึงกรมประมง จะต้องทาในลักษณะใด
2) ประมงจังหวัดลงนามผู้อนุญาตใน
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จะต้อง
ประทับตราตาแหน่งว่าอย่างไร
3) ถ้ามีผู้ถอื ใบอนุญาตให้เคลื่อนที่เพื่อ
การค้าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทตะโขงจาก
จังหวัดหนึ่ง มาขอรับใบอนุญาตให้
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.15) กับ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จะทาอย่างไร
4) ลูกที่เกิดจากสัตว์ป่าคุม้ ครอง (สป.2)
จะขอออกใบอนุญาตให้มไี ว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป. 15) ได้หรือไม่

แนวทางปฏิบัติ
จะต้องทาเป็นหนังสือภายนอก
ประมงจังหวัด ปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรม
ประมง

เสนอผู้มีอานาจแจ้งปฏิเสธการออกใบอนุญาต
เนื่องจากเป็นการออกใบอนุญาตที่ผิดพลาด

ไม่สามารถขอออกใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป. 15) ได้ เนื่องจากไม่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ แต่ได้มาจากการสืบพันธุ์ ดังนัน้
ลูกที่เกิดจากสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.2) จะต้อง
บันทึกเพิ่มเติมจานวนสัตว์ป่าคุ้มครองฯ ใน
บัญชีแนบท้ายใบอนุญาต (สป. 2) ฉบับเดิม
โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตฉบับใหม่
5) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและ ไม่ตอ้ งแยกออกใบอนุญาตดังกล่าว โดย
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น เจ้าหน้าที่
สามารถออกใบอนุญาตให้มไี ว้ในครอบครอง
จะต้องแยกออกใบอนุญาตให้มีไว้ใน
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก (สป. 15) ด้วยกันได้
การเพาะพันธุ์ (สป. 15) หรือไม่
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6) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

แนวทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ไม่ได้รับใบอนุญาต
ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อส่งตัวให้แก่พนักงาน
สอบสวนดาเนินคดีตอ่ ไป ส่วนของกลาง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดหาสถานที่ในการดูแล
รักษาในระหว่างดาเนินคดี
7) ถ้าใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าเคลื่อนที่ ใบอนุญาตฯ (สป. 13) ใช้เพื่อแสดงว่าได้รับ
เพื่อการค้า (สป. 13) ซึ่งมีอายุ 5 วัน
อนุญาตให้ครอบครองโดยถูกกฎหมาย
หากมีเหตุขัดข้องและมาแจ้งการ
ระหว่างการเคลื่อนที่ เท่านัน้ การแจ้งการ
ครอบครองในภายหลังที่ใบอนุญาตฯ
ครอบครองสัตว์นาสามารถท
้
าได้ภายใน ๓๐
(สป. 13) หมดอายุแล้ว เจ้าหน้าที่
วัน ใช้หลักฐานหนังสือกากับการจาหน่ายซึ่ง
จะต้องดาเนินการอย่างไร
มิได้ระบุอายุไว้เป็นหลักฐานการได้มาแทน
7) การขายกระเป๋าหนังจระเข้ในตลาด- ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตให้คา้ สัตว์
นัด ผู้ประกอบการต้องทาอย่างไร
ป่า (สป. 11) และมีหลักฐานแสดงที่มาของ
สัตว์น้ารวมทั้งหลักฐานการมีสิทธิ์ใช้สถานที่
เช่น สัญญาเช่าสถานที่
8) การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดย เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ไม่ได้รับใบอนุญาต
ไม่ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้อง
ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการอย่างไร
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อส่งตัวให้แก่พนักงาน
สอบสวนดาเนินคดีตอ่ ไป ส่วนของกลาง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดหาสถานที่ในการดูแล
รักษาในระหว่างดาเนินคดี
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9) การออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ปา่ (สป. เจ้าหน้าที่สามารถออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า
11) ในจังหวัดเดียวกันและมีหลายสาขา (สป. 11) โดยระบุทุกสาขาในใบอนุญาตฉบับ
เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการอย่างไร
เดียวกัน
10) ลูกที่เกิดจากสัตว์ปา่ คุ้มครอง (สป.2) กฎกระทรวงกาหนดแบบและวิธีการแจ้งการ
จะต้องแจ้งการเพิ่มจานวนหรือไม่ อย่างไร ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์
ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออก
ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2550 ข้อ 8 กาหนดว่า ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจานวนสัตว์ป่าคุม้ ครอง ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับนาใบอนุญาตมา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ให้ตรงกับความเป็นจริงภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนีใ้ นกรณีสัตว์ป่า
คุ้มครองเพิ่มจานวนขึ้นให้ผู้รับใบอนุญาต
จัดหาและทาเครื่องหมายหรือหลักฐาน
ประจาตัวสัตว์ป่าคุ้มครองตามความเหมาะสม
กับชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเป็นหลักฐาน
การครอบครองด้วย ดังนัน้ ลูกที่เกิดจากสัตว์
ป่าคุ้มครอง (สป.2) จะต้องแจ้งการเพิ่ม
จานวนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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11) กรณีวัดขอใบอนุญาต
ครอบครองจระเข้ ใครจะเป็นผู้ขอ
อนุญาต
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๑. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ประสงค์จะบริจาคจระเข้ให้วัด ก็สามารถที่จะโอน
ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยให้เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผูม้ ี
อานาจดาเนินการกิจการแทนวัดที่เป็นนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตดังกล่าว ตามข้อ ๓๒
แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ
เพาะพันธุ์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การ
ครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์
ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และ
การค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ถ้าผู้
ครอบครองจระเข้ไม่มหี ลักฐานการได้มาเลย วัดจะ
รับจระเข้เพื่อมาครอบครองไม่ได้
๒. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ประสงค์จะมอบจระเข้ให้พระรูปนัน้ เป็นการส่วนตัวก็
ต้องมาขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ แต่พระจะต้อง
ได้รับสิทธิใช้สถานที่วัดเพื่อเลีย้ งจระเข้ด้วย
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12) กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้ไปแสดง
โชว์ในหลาย ๆ จังหวัด จะต้องปฏิบัติ
อย่างไร

ให้จัดทาแผนการแสดงต่อจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะ
ออกหนังสืออนุญาตให้นาจระเข้เคลื่อนที่
ประกอบกับผู้จัดแสดงจะต้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานประจาอาเภอตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
พ.ศ. 2464 และพระราชบัญญัติควบคุมการ
โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ด้วย
ผู้ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ถ้ามีลูกออกมาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินจิ ว่าจะตัดครีบ
ตัดเกล็ด หรือฝังไมโครชิปก็ได้ แล้วแต่ว่าวิธี
ไหนดีที่สุด ซึ่งการเคลื่อนที่จระเข้ควรที่จะทา
เครื่องหมายติดไว้

13) กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้จะมีวธิ ี
สังเกตตาหนิได้อย่างไร

14) สป.9 ที่ออกให้เกษตรกรไม่ได้ระบุ
อายุใบอนุญาตไว้วา่ มีระยะเวลา 5 ปี จะ
ทาอย่างไร

ควรเรียกใบอนุญาตคืนมา และยกเลิก
ใบอนุญาตเดิม แล้วออกใบอนุญาตให้ใหม่
เลขที่เดิม โดยระบุอายุใบอนุญาตให้มี
ระยะเวลา 5 ปี สาหรับกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาต
ก่อนปี ๒๕๕๓ ที่ใบอนุญาตมิได้ระบุอายุไว้
และมิได้มาต่ออายุใบอนุญาตให้รีบดาเนินการ
แจ้งผู้ประกอบการ ให้รีบยื่นคาร้องต่ออายุ
โดยเร็ว (ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 500 บาท)
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15) กรณีค้าผลิตภัณฑ์จระเข้ เช่น ร้าน ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
นาย ก. ถ้าจะต้องการดูหลักฐานว่า
และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตใน
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จะทาได้ไหม
การเพาะพันธุ์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อ
การค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ข้อ 19 วรรคสอง
กาหนดให้นาข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้คา้ สัตว์ป่าคุ้มครอง
ทีไ่ ด้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องแสดงใบอนุญาต
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้คา้
และต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
ดังนัน้ บุคคลที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถตรวจสอบว่าร้านค้าที่อยู่
ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบนัน้ ได้แสดง
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยหรือไม่
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16) กรณีปลาช่อนอเมซอน จะต้องขออก ปลาช่อนอเมซอนเป็นสัตว์นาชนิ
้ ดพันธุ์ต่างถิ่น
ใบอนุญาตครอบครองหรือไม่
อยู่ในบัญชี 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่ามิได้กาหนดให้ปลาช่อนอเมซอนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ สัตว์ป่า
คุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ จึงไม่ตอ้ งมาแจ้ง
การครอบครอง บุคคลนั้นก็สามารถ
ครอบครองได้ แต่จะส่งออกไม่ได้ เนื่องจากไม่
มีหลักฐานการได้มา กรมประมงจึงออก
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นา้
อันมิได้มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยตามบัญชี
แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2553 กาหนดให้ผู้ประกอบการมา
ขึน้ ทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์ แต่ตอ้ งมีหลักฐาน
การได้มาของพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นาที
้ ่
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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17) กรณีนาท่
้ วมแล้วจระเข้หลุดรอดลง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แหล่งน้า พนักงานเจ้าหน้าที่จะล่าจระเข้ พ.ศ. 2535 มาตรา 16 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใด
ได้หรือไม่
ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทาโดยทาง
ราชการที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 26 คือ มิให้
ใช้บังคับแก่การกระทาเพื่อประโยชน์ในการ
สารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งกระทาโดยทาง
ราชการ และโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมประมง และต้องปฏิบัตติ ามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด ดังนัน้ การล่าจระเข้ชนิดพันธุ์
ที่ถูกกาหนดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยทาง
ราชการ ถ้าเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ในการ
สารวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครองสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะ ส่วนราชการ
สามารถกระทาการได้ แต่กรณีการล่า
เนื่องจากจระเข้หลุดรอดลงสู่แหล่งน้าไม่เข้า
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดของข้อยกเว้นตาม
มาตรา 26
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......(ต่อ)

ทั้งนีแ้ ม้จะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 แต่การล่าจระเข้กรณีหลุดรอดลง
สูแ่ หล่งน้าเป็นกรณีที่จาเป็นเพื่อให้ผู้อ่นื พ้นจาก
อันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของผู้อื่น อีกทัง้ การล่านั้นได้กระทา
พอสมควรแก่เหตุ และในกรณีที่จระเข้นนั้ เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าต้องห้ามมิให้เคลื่อนที่สัตว์ป่าที่
ถูกล่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ถูกล่านัน้ พร้อมทั้ง
ต้องแจ้งเหตุที่ได้ลา่ สัตว์ป่านัน้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า เจ้าหน้าที่ผู้ลา่ จึง
ไม่ตอ้ งรับโทษตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดาเนิน
กับของกลางนั้นตามระเบียบกรมประมง ว่า
ด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์หรือซากของ
สัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์นาที
้ ่ตกเป็นของแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑
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18) ถ้าเลีย้ งจระเข้ 500 ตัว ต่อมาตายไป เจ้าหน้าทีต่ อ้ งสอบถามข้อมูล และตรวจสอบใน
200 ตัว จึงมาแจ้งลดยอด เหลือ 300 พื้นที่ว่ามีซากจระเข้ที่ตาย หรือแปรรูปเป็น
ตัว เจ้าหน้าที่จะทาอย่างไร
ผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าไม่มซี ากหรือร่องรอยใดๆ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ดุลยพินจิ ว่ามีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบข้อมูลข้างเคียง
และเข้าตรวจเยี่ยมเป็นระยะ และให้ลงชื่อ
บันทึกเป็นหลักฐานว่าถ้าต่อไปจระเข้ตาย ให้
เก็บซากจระเข้นนั้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
ทาลาย
19) บริษัท A ส่งพันธุ์จระเข้ให้นาย B ไป กรณีที่บริษัท A จะขาย จาหน่าย หรือโอน
เลีย้ ง พอ 3 ปี ผ่านไป เกษตรกรก็ขายคืน กรรมสิทธิ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ที่
บริษัท A อยากทราบว่าเกษตรกรรายนัน้
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ต้องขอรับใบอนุญาต
จะต้องดาเนินการอย่างไร
ให้คา้ สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
(สป.11) และเมื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้คา้ สัตว์
ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จะ
จาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวก็ให้ออก
หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองทุก
ครัง้ ที่มีการจาหน่าย และกรณีจะเคลื่อนที่ให้
ผู้ขายยื่นขอรับใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่าคุ้มครอง
เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป. 13) ซึ่งเกษตรกรที่
รับจระเข้มาก็ต้องนา สป.13 และ ...
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หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองมา
ขอออกใบอนุญาตให้มไี ว้ในครอบครองซึ่งสัตว์
ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15) ซึ่ง
เกษตรกรจะขายจระเข้ดังกล่าวยังไม่ได้ แต่ถา้
เกษตรกรรับจระเข้มาแล้วจะขายทันทีก็ไม่ตอ้ ง
ขอออกใบอนุญาตให้มไี ว้ในครอบครองซึ่งสัตว์
ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ แต่ตอ้ ง
ขอออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ หนังสือกากับการจาหน่าย
สัตว์ป่าคุ้มครอง และใบอนุญาตให้นาสัตว์ป่า
คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า ทั้งนีห้ ลักเกณฑ์
ขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ปฏิบัตติ าม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และ
การค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551
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20) เมื่อกรมประมงมอบอานาจการ
อานาจในการออกใบอนุญาตตาม
อนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
คุ้มครองสัตว์ป่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนัน้
พ.ศ. 2535 เช่น ตามมาตรา 19 กาหนดให้
วิธีการอนุญาต การลงนาม และการ
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ซึ่ง
ประทับตรา จะทาอย่างไร
อธิบดีกรมประมงจะออกคาสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัตริ าชการแทน โดยราชการส่วนกลางจะ
มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการ
ด้านการประมง หรือผู้อานวยการส่วนอนุญาต
และกาหนดมาตรการประมง ในส่วนราชการ
ส่วนภูมภิ าคจะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38
กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบ
อานาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่
ผูม้ อบอานาจกาหนด ดังนั้นเมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกใบอนุญาตเองจะเขียนตาแหน่งว่า
“ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดี
กรมประมง” ฉะนั้นตราที่ใช้จะต้องเป็น “ตรา
กรมประมง” แต่ถ้าเป็นอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามกฎหมายโดยตรงจะใช้ “ตราสิงห์”
.....(ต่อ)

60

ประเด็นปัญหา

แนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดมอบอานาจให้
ประมงจังหวัด อานาจที่แท้จริงเป็นอานาจของ
อธิบดีกรมประมงจึงต้องเขียนตาแหน่งว่า
“ประมงจังหวัดปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรม
ประมง” ฉะนั้นตราที่ใช้จะต้องเป็น “ตรากรม
ประมง”

ตรากรมประมง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซม.
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