ขั้นตอน
การแจ้งครอบครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง
๑

ขัน้ ตอนการแจ้งครอบครองงาช้าง
กรณีแจ้ง ด้วยตนเอง

กรณีแจ้ง ทางไปรษณีย์

พร้อมงาช้างและ/หรือผลิตภัณฑ์ทที่ าจากงาช้าง เพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ชั่งน้าหนัก วัดขนาด และถ่ายรูปงาช้างให้
1. ศึกษาและทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
2. ดาวน์โหลดแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกที่นี่
หรือรับ ณ สถานที่รับแจ้ง
3. กรอกข้อความในแบบแจ้งการครอบครองให้ถูกต้อง ตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล คลิกที่นี่

(เฉพาะการแจ้งครอบครองงาช้าง เท่านัน้ )
ผูค้ รองครองต้องดาเนินการชัง่ น้าหนัก วัดขนาด และถ่ายรูปงาช้างเอง
1. ศึกษาและทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
2. ดาวน์โหลดแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกที่นี่

3. กรอกข้อความในแบบแจ้งการครอบครอง พร้อมทั้ง ชั่งน้าหนัก วัด
ขนาด และถ่ายรูปงาช้าง และบันทึกรายละเอียดลงในบัญชีแนบท้าย
แบบ งช.๑ ให้ถูกต้อง ตัวอย่างการกรอกข้อมูล คลิกที่นี่
4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ครอบครอง จานวน 1
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง
ฉบับ
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่ครอบครอง
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง จานวน 1 ฉบับ
ได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่
(4) บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ครอบครองได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
ครอบครอง คลิกที่นี่ ในกรณีที่ไม่สามารถนาเอกสารหลักฐาน
(4) บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตาม (๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้ครอบครอง คลิกที่นี่ ในกรณีที่ไม่สามารถนาเอกสารหลักฐานตาม
ประชาชนหรือบัตรข้าราชการของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
(๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
พร้อมรับรองสาเนา โดยพยานบุคคลไม่จาเป็นต้องมา ณ
ข้าราชการของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือพร้อมรับรองสาเนา
สถานทีร่ บั แจ้ง
5. ยื่นแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน 5. ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กาหนด
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กาหนด
6. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารและชั่งน้าหนัก วัดขนาด และถ่ายรูป
6. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเดินทางไปตรวจสอบ
งาช้าง พร้อมบันทึกรายละเอียดลงในบัญชีแนบท้ายแบบ งช.๑
งาช้างตามที่อยู่ของผู้ครอบครอง
7. เจ้าหน้าทีต่ ิดเครื่องหมายระบุรหัสบนงาช้างและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ทา 7. เจ้าหน้าทีต่ ิดเครื่องหมายระบุรหัสบนงาช้างและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่
มาจากงาช้าง
ทามาจากงาช้าง
8. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบั ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) 8. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบั ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
9. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อรับใบรับรองการครอบครอง 9. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อรับใบรับรองการ
งาช้าง (แบบ งช.3) แทนใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช. ๒)
ครอบครองงาช้าง (แบบ งช.3) แทนใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง
ต่อไป
(แบบ งช. ๒) ต่อไป
10. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทนผู้แจ้ง ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย 11. ผู้แจ้งครอบครองงาช้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงต่อพนักงาน
ดังนี้
เจ้าหน้าที่ก่อนจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ จากผูแ้ จ้ง พร้อมติดอากรแสมป์ จานวน
9.1 โอนการครอบครอง
10 บาท บริเวณหัวกระดาษ
9.2 เปลี่ยนสถานที่ครอบครอง
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มายื่นแทน
9.3 แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในครอบครอง
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ายืน่ แทน
9.4 กรณีที่ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้างหรือใบรับรองการ
ครอบครองงาช้างที่ออกตามกฎหมาย ชารุด หรือสูญหาย
11. ผู้แจ้งครอบครองงาช้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงต่อพนักงาน
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแนบสาเนาเอกสารการ
เจ้าหน้าที่ก่อนจะดาเนินการดังต่อไปนี้
แจ้งความลงบันทึกประจาวัน
9.1 โอนการครอบครอง
9.2 เปลี่ยนสถานที่ครอบครอง
9.3 แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในครอบครอง

9.4 กรณีที่ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้างหรือใบรับรองการ
ครอบครองงาช้างที่ออกตามกฎหมาย ชารุด หรือสูญหาย ให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแนบสาเนาเอกสารการแจ้งความลงบันทึก
ประจาวัน

ทัง้ นี้ เป็นไปตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ
ผู้ฝ่าฝืนไม่มาแจ้งครอบครองงาช้าง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท

๒

ขัน้ ตอนการขออนุญาตค้างาช้าง

ผูใ้ ดค้างาช้างก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (22 มกราคม 2558) และประสงค์จะค้างาช้าง
ต่อไป รวมถึงผู้คา้ งาช้างที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ก็ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง
นีด้ ว้ ย โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้นี้
1. ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่ วข้องให้ชัดเจน
2. ดาวน์โหลดเอกสาร หรือรับ ณ สถานที่ยื่นคาขอ ดังนี้
(1) แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกที่นี่
(2) คาขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.7) และแบบบัญชีการได้มาซึ่งงาช้าง (แบบ งช.9) คลิกที่นี่
3. กรอกข้อความให้ถูกต้อง
ตัวอย่างการกรอกแบบ แบบ งช.1 คลิกที่นี่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.7 กรณีบุคคลธรรมดา คลิกที่นี่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.7 กรณีไม่ใช่บุคคลธรรมดา คลิกที่นี่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.9 คลิกที่นี่
ตัวอย่างการแนบรูปถ่ายประกอบ กรณีผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่
ตัวอย่างการแนบรูปถ่ายประกอบ กรณีงาดิบ คลิกที่นี่
4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งครอบครองงาช้าง
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตค้างาช้าง
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ครอบครอง
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตค้า
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตค้า
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่
(3) หลักฐานการมีสิทธิใช้สถานทีท่ ี่จะทาการค้างาช้าง (เช่น
ครอบครองได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
สัญญาเช่า ฯลฯ)
(4) บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(4) แผนผังสังเขปของสถานที่ที่จะทาการค้างาช้าง
ของผู้ครอบครอง คลิกที่นี่ ในกรณีที่ไม่สามารถนาเอกสาร
(5) ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) (จะได้รับ
หลักฐานตาม (๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาบัตร
ภายหลังขั้นตอนการแจ้งครอบครอง)
ประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือพร้อมรับรองสาเนา โดยพยานบุคคลไม่
จาเป็นต้องมา ณ สถานทีร่ บั แจ้ง
5. ยื่นแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กาหนด
6. พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามขั้นตอนการแจ้งครอบครอง
7. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบั ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และประกอบการขออนุญาตค้างาช้าง
8. ยื่นคาขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.7) และแบบบัญชีการได้มาซึง่ งาช้าง (แบบ งช.9) รวมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
9. ผู้ค้างาช้างจะได้รับใบรับคาขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.๘) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
10. ผู้ค้างาช้างสามารถค้างาช้างต่อไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (งาช้าง) ให้ตรงกับแบบบัญชีการได้มาซึ่งงาช้าง (แบบ งช.9) แล้ว (หาก
สินค้ามีจานวนน้อยให้นามาในวันที่มายื่นคาขอฯ)
11. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อรับใบอนุญาตค้าต่อไป
12. ผู้ค้างาช้างต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตค้างาช้าง จานวน 5,000 บาท ชาระภายหลังจากได้รับใบอนุญาตค้า โดยใบอนุญาตค้า
มีอายุตลอดชีพ

13. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทน ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ จากผู้ค้างาช้าง พร้อมติดอากรแสมป์ จานวน 10 บาท บริเวณหัวกระดาษ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มายื่นแทน
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ายืน่ แทน
14. ผู้ค้างาช้างจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่ทาการค้างาช้าง เช่น จัดทาบัญชี (งช.10, งช.11, งช.12) จัดส่ง
สาเนาบัญชีตามกาหนด ออกหนังสือกากับการค้างาช้าง (งช.13) ทาเครื่องหมายงาช้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้า
งาช้าง พ.ศ. 2558
ผู้ฝ่าฝืนไม่มายืนคาขออนุญาตค้างาช้าง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ

เหตุอนั ควรสงสัย
หากมีเหตุอันควรสงสัยและมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า งาช้างที่แจ้งครอบครอง ไม่ใช่งาช้างบ้าน แต่เป็นงาช้างป่า
หรือเป็นงาช้างแอฟริกา ผู้ครอบครองจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
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