เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับโอนใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการนําเคลื่อนที่
เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๓๖ แห่ง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครอง และ
การนําเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมประมงกําหนดแบบคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต คําขอรับโอนใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
ข้อ ๑ แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้า
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ การนําสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า และการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ให้ใช้แบบ สป.๑๖ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ แบบคําขอรับโอนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้า
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ ให้ใช้แบบ สป.๑๗ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้า
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ การนําสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า และการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ให้ใช้แบบ สป.๑๘ ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์
อธิบดีกรมประมง

สป.๑๖
เลขที่รับ



วันที่



ลงชื่อ

ผู้รับคําขอ

คําขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.





๑. ข้าพเจ้า
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
อายุ
ปี
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

อยู่บ้านเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด

ตําบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

รหัสไปรษณีย์
บัตรประจําตัว
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่

จังหวัด

ออกให้ ณ อําเภอ/เขต

๑.๒ เป็นนิติบคุ คลประเภท
เลขทะเบียน

จดทะเบียนเมื่อ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต
โดยมี
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย

สัญชาติ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ถนน
เลขหมายโทรสาร

เลขหมายโทรศัพท์
๒. ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รบั อนุญาต
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ปา่ สงวนหรือสัตว์ปา่ คุ้มครอง
ให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ให้นําสัตว์ปา่ คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

พ.ศ.

ฉบับที่
ออกให้ ณ วันที่
เดือน

ตามใบอนุญาตเล่มที่
ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตามกฎกระทรวง
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไป
๔. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
๔.๑ ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
๔.๒ ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
๔.๓ ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จดั การ (กรณีหา้ งหุน้ ส่วนนิติบุคคล)
แล้วแต่กรณี
(๒) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
ที่จดทะเบียนไว้
(๓) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียน
ตลอดทัง้ ชื่อกรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึง่ ออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน
๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่


(ลายมือชื่อ)
(

หมายเหตุ ๑. ให้ใส่เครื่องหมาย 9 ในช่อง หน้าข้อความทีต่ ้องการ
๒. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นคําขอแทนผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตแสดงด้วย

ผู้ขออนุญาต
)

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่





(ลายมือชื่อ)
(

)


ตําแหน่ง

คําสั่ง



(ลายมือชื่อ)



(

)


ตําแหน่ง

เล่มที่
ถึงวันที่

ได้ต่อใบอนุญาต
ฉบับที่
ลงวันที่
เดือน

เดือน
พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง

พ.ศ.





ผู้เขียนใบอนุญาต
)


สป.๑๗
เลขที่รับ



วันที่



ลงชื่อ

ผู้รับคําขอ

คําขอรับโอนใบอนุญาต
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.





๑. ข้าพเจ้า
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
อายุ
ปี
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

อยู่บ้านเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด

ตําบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

รหัสไปรษณีย์
บัตรประจําตัว
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่

จังหวัด

ออกให้ ณ อําเภอ/เขต

๑.๒ เป็นนิติบคุ คลประเภท
เลขทะเบียน

จดทะเบียนเมื่อ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต
โดยมี
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย

สัญชาติ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ถนน
เลขหมายโทรสาร

เลขหมายโทรศัพท์
๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ปา่ สงวนหรือสัตว์ปา่ คุ้มครอง
ให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

พ.ศ.
จาก

ตามใบอนุญาตเล่มที่
ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่

ฉบับที่
เดือน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน
พ.ศ.





๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
๓.๑ ใบอนุญาตหรือใบแทนที่ขอโอน
๓.๒ หลักฐานการมีสิทธิ์ในสถานที่ที่จะดําเนินกิจการ
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อโอนใบอนุญาต
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
๓.๔ ในกรณีผู้ขอรับโอนใบอนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จดั การ (กรณีหา้ งหุน้ ส่วนนิติบุคคล)
แล้วแต่กรณี
(๒) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
ที่จดทะเบียนไว้
(๓) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียน ตลอดทั้ง
ชื่อกรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน
๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่


(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

หมายเหตุ ๑. ให้ใส่เครื่องหมาย 9 ในช่อง หน้าข้อความทีต่ ้องการ
๒. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นคําขอแทนผู้ขอรับโอนใบอนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากผู้ขอรับโอนใบอนุญาตมา
แสดงด้วย

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่





(ลายมือชื่อ)
(

)


ตําแหน่ง

คําสั่ง



(ลายมือชื่อ)



(

)


ตําแหน่ง

เล่มที่
ให้แก่

ได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาต
ฉบับที่
ลงวันที่

เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง

เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.




ผู้เขียนใบอนุญาต
)


สป.๑๘
เลขที่รับ



วันที่



ลงชื่อ

ผู้รับคําขอ

คําขอใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.





๑. ข้าพเจ้า
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
อายุ
ปี
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

อยู่บ้านเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด

ตําบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

รหัสไปรษณีย์
บัตรประจําตัว
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่

จังหวัด

ออกให้ ณ อําเภอ/เขต

๑.๒ เป็นนิติบคุ คลประเภท
เลขทะเบียน

จดทะเบียนเมื่อ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่

สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
เลขหมายโทรสาร

เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลผูข้ อใบแทนใบอนุญาต
โดยมี
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย

สัญชาติ
หมู่ที่
ตําบล/แขวง

ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

อําเภอ/เขต
เลขหมายโทรสาร

เลขหมายโทรศัพท์
๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ปา่ สงวนหรือสัตว์ปา่ คุ้มครอง
ให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
ให้นําสัตว์ปา่ คุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

พ.ศ.
อนุญาตให้แก่

ตามใบอนุญาตเล่มที่
ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่

ฉบับที่
เดือน

ออกให้ ณ วันที่




เดือน
พ.ศ.





๓. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาตข้างต้น
๔. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้องมาพร้อมนี้ คือ
(๑) ใบอนุญาตที่ชํารุดหรือเสียหาย
(๒) หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย)
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

หมายเหตุ ๑. ให้ใส่เครื่องหมาย 9 ในช่อง หน้าข้อความทีต่ ้องการ
๒. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทนผู้ขอใบอนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากผู้ขอใบแทนใบอนุญาตมาแสดงด้วย

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่





(ลายมือชื่อ)
(

)


ตําแหน่ง

คําสั่ง



(ลายมือชื่อ)



(

)


ตําแหน่ง

ได้อนุญาตให้โอนใบอนุญาต
ให้แก่
เล่มที่

แล้วตามใบอนุญาต
ฉบับที่

ลงวันที่

เดือน
(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง

พ.ศ.




ผู้เขียนใบอนุญาต
)


