
 
 

 
    ขัน้ตอนการแจง้ครอบครองงาชา้ง 
 

กรณแีจง้ ดว้ยตนเอง 
พรอ้มงาชา้งและ/หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากงาชา้ง เพือ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่

ชั่งน้ าหนกั วดัขนาด และถา่ยรปูงาชา้งให ้

กรณแีจง้ ทางไปรษณีย ์
(เฉพาะการแจง้ครอบครองงาชา้ง เทา่นัน้) 

ผูค้รองครองตอ้งด าเนนิการชัง่น้ าหนกั วดัขนาด และถา่ยรปูงาชา้งเอง 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 1. ศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
2. ดาวน์โหลดแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกท่ีนี ่ 
หรือรับ ณ สถานท่ีรับแจ้ง 

2. ดาวน์โหลดแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกท่ีนี ่

3. กรอกข้อความในแบบแจ้งการครอบครองให้ถูกต้อง ตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล คลิกท่ีนี ่

3. กรอกข้อความในแบบแจ้งการครอบครอง พร้อมท้ัง ช่ังน้ าหนัก วัด
ขนาด และถ่ายรูปงาช้าง และบันทึกรายละเอียดลงในบัญชีแนบท้าย
แบบ งช.๑ ให้ถูกต้อง ตัวอย่างการกรอกข้อมูล คลิกท่ีนี ่

4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ครอบครอง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง  
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่ครอบครอง

ได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
(4) บันทึกช้ีแจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้

ครอบครอง คลิกท่ีนี ่ในกรณีที่ไมส่ามารถน าเอกสารหลักฐาน
ตาม (๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรข้าราชการของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
พร้อมรับรองส าเนา โดยพยานบคุคลไมจ่ าเปน็ตอ้งมา ณ 
สถานทีร่บัแจง้ 

4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ครอบครอง จ านวน 1 

ฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่

ครอบครองได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
(4) บันทึกช้ีแจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้ครอบครอง คลิกท่ีนี ่ในกรณทีี่ไม่สามารถน าเอกสารหลักฐานตาม 
(๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัร
ข้าราชการของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือพร้อมรับรองส าเนา 

5. ยื่นแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานท่ีที่ก าหนด 

5. ส่งไปรษณยี์ตามที่อยู่ที่ก าหนด  

6. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและชั่งน้ าหนัก วัดขนาด และถ่ายรูป
งาช้าง พร้อมบันทึกรายละเอยีดลงในบัญชีแนบท้ายแบบ งช.๑ 

6. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อเดินทางไปตรวจสอบ
งาช้างตามที่อยู่ของผู้ครอบครอง 

7. เจ้าหน้าท่ีติดเครื่องหมายระบรุหัสบนงาช้างและ/หรือผลิตภณัฑท์ี่ท า
มาจากงาช้าง 

7. เจ้าหน้าท่ีติดเครื่องหมายระบรุหัสบนงาช้างและ/หรือผลิตภณัฑท์ี่
ท ามาจากงาช้าง 

8. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบัใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

8. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบัใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.
๒) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

9. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อรับใบรับรองการครอบครอง
งาช้าง (แบบ งช.3) แทนใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช. ๒) 
ต่อไป 

9. รอการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง เพื่อรับใบรับรองการ
ครอบครองงาช้าง (แบบ งช.3) แทนใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง 
(แบบ งช. ๒) ต่อไป 

10. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทนผู้แจง้ ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย 
ดังนี ้

(1) หนังสือมอบอ านาจ จากผูแ้จ้ง พร้อมติดอากรแสมป์ จ านวน 
10 บาท บรเิวณหัวกระดาษ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มายื่นแทน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้ายืน่แทน 

11. ผู้แจ้งครอบครองงาช้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก่อนจะด าเนินการดังต่อไปนี ้

9.1 โอนการครอบครอง 
9.2 เปลี่ยนสถานท่ีครอบครอง 
9.3 แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในครอบครอง 
9.4 กรณีที่ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้างหรือใบรับรองการ

ครอบครองงาช้างที่ออกตามกฎหมาย ช ารุด หรือสูญหาย 
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแนบส าเนาเอกสารการ
แจ้งความลงบันทึกประจ าวัน 

11. ผู้แจ้งครอบครองงาช้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก่อนจะด าเนินการดังต่อไปนี ้

9.1 โอนการครอบครอง 
9.2 เปลี่ยนสถานท่ีครอบครอง 
9.3 แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในครอบครอง 

๑ 

ขั้นตอน 
การแจ้งครอบครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง 

http://citesdnp.org/pdf_left/แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง%20(แบบ%20งช.๑).pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง%20(แบบ%20งช.๑).pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/6_ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/6_ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/บันทึกชี้แจงการได้มางาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/บันทึกชี้แจงการได้มางาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/5_หนังสือมอบอำนาจ.pdf


9.4 กรณีที่ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้างหรือใบรับรองการ
ครอบครองงาช้างที่ออกตามกฎหมาย ช ารุด หรือสูญหาย ให้แจ้งตอ่
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแนบส าเนาเอกสารการแจ้งความลงบันทึก
ประจ าวัน 

ทัง้นี้ เป็นไปตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ 

ผู้ฝ่าฝืนไม่มาแจ้งครอบครองงาช้าง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
 
 ขัน้ตอนการขออนญุาตค้างาช้าง 
 ผูใ้ดคา้งาชา้งก่อนวนัที่พระราชบัญญตัิงาชา้ง พ.ศ. ๒๕๕๘ มผีลบังคับใช ้(22 มกราคม 2558) และประสงคจ์ะคา้งาชา้ง

ต่อไป รวมถงึผู้คา้งาชา้งที่ไดจ้ดทะเบยีนพาณชิยแ์ลว้ตามกฎหมายของกระทรวงพาณชิย ์กต็้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยงาชา้ง
นีด้ว้ย โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้นี้ 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วข้องให้ชัดเจน 
2. ดาวน์โหลดเอกสาร หรือรับ ณ สถานท่ียื่นค าขอ ดังนี ้

(1) แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) คลิกท่ีนี่ 
(2) ค าขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.7) และแบบบัญชีการไดม้าซึ่งงาช้าง (แบบ งช.9) คลิกท่ีนี่ 

3. กรอกข้อความให้ถูกต้อง 
ตัวอย่างการกรอกแบบ แบบ งช.1 คลิกท่ีนี ่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.7 กรณีบุคคลธรรมดา คลิกท่ีนี ่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.7 กรณีไม่ใช่บุคคลธรรมดา คลิกท่ีนี ่
ตัวอย่างการกรอกแบบ งช.9 คลิกท่ีนี่ 
ตัวอย่างการแนบรูปถ่ายประกอบ กรณผีลติภณัฑ์ คลิกท่ีนี ่
ตัวอย่างการแนบรูปถ่ายประกอบ กรณีงาดิบ คลิกท่ีนี ่

4. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
เอกสารหลกัฐานประกอบการแจง้ครอบครองงาชา้ง เอกสารหลกัฐานประกอบการขออนญุาตคา้งาชา้ง 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ครอบครอง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง 
(3) ตั๋วรูปพรรณหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่างาช้างที่

ครอบครองได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
(4) บันทึกช้ีแจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้ครอบครอง คลิกท่ีนี ่ในกรณทีี่ไม่สามารถน าเอกสาร
หลักฐานตาม (๓) มาแสดงได้ ทั้งนี้ ให้แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบตัรข้าราชการของพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือพร้อมรับรองส าเนา โดยพยานบคุคลไม่
จ าเปน็ตอ้งมา ณ สถานทีร่บัแจ้ง 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตค้า 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตค้า 
(3) หลักฐานการมีสิทธิใช้สถานท่ีที่จะท าการค้างาช้าง (เช่น 

สัญญาเช่า ฯลฯ) 
(4) แผนผังสังเขปของสถานท่ีที่จะท าการค้างาช้าง 
(5) ใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) (จะไดร้ับ

ภายหลังขั้นตอนการแจ้งครอบครอง) 
 

 
 

5. ยื่นแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานท่ีที่ก าหนด 
6. พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนการแจ้งครอบครอง 
7. ผู้แจ้งครอบครองจะได้รบัใบรับแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.๒) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และประกอบการขออนุญาตค้างาช้าง 
8. ยื่นค าขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.7) และแบบบัญชีการไดม้าซึง่งาช้าง (แบบ งช.9) รวมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
9. ผู้ค้างาช้างจะไดร้ับใบรับค าขออนุญาตค้างาช้าง (แบบ งช.๘) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
10. ผู้ค้างาช้างสามารถค้างาช้างต่อไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสนิค้า (งาช้าง) ให้ตรงกับแบบบัญชีการไดม้าซึ่งงาช้าง (แบบ งช.9) แล้ว (หาก
สินค้ามีจ านวนน้อยให้น ามาในวันที่มายื่นค าขอฯ) 
11. รอการตดิต่อจากพนักงานเจา้หน้าท่ี เพื่อรับใบอนุญาตค้าต่อไป 
12. ผู้ค้างาช้างต้องเสียคา่ธรรมเนยีมในการขออนุญาตค้างาช้าง จ านวน 5,000 บาท ช าระภายหลังจากไดร้ับใบอนุญาตคา้ โดยใบอนุญาตค้า 
มีอายุตลอดชีพ 
 

๒ 

http://citesdnp.org/pdf_right/ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ%20สัตว์ป่า%20และพันธุ์พืช%20เรื่อง%20การแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_right/ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ%20สัตว์ป่า%20และพันธุ์พืช%20เรื่อง%20การแจ้งการครอบครองงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง%20(แบบ%20งช.๑).pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/แบบคำขออนุญาตค้างาช้าง%20(แบบ%20งช.๗).pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/6_ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งการครอบครองงาช้าง.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/7_ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอค้า%20งช.7%20กรณีบุคคลธรรมดา.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/8_ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอค้า%20งช.7%20กรณีไม่ใช่บุคคลธรรมดา.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/9_ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชี%20งช.9.pdf
http://citesdnp.org/pdf_left/10_ตัวอย่างการแนบรูปถ่ายประกอบ%20กรณีผลิตภัณฑ์.pdf
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13. ในกรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทน ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย ดังนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจ จากผู้ค้างาช้าง พร้อมติดอากรแสมป์ จ านวน 10 บาท บริเวณหัวกระดาษ 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มายื่นแทน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้ายืน่แทน 

14. ผู้ค้างาช้างจะต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตลอดระยะเวลาที่ท าการค้างาช้าง เช่น จัดท าบัญชี (งช.10, งช.11, งช.12) จดัส่ง
ส าเนาบญัชีตามก าหนด ออกหนังสือก ากับการค้างาช้าง (งช.13) ท าเครื่องหมายงาช้าง เป็นต้น 

ทั้งนี ้เป็นไปตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้า
งาช้าง พ.ศ. 2558 

ผู้ฝ่าฝืนไม่มายืนค าขออนุญาตค้างาช้าง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ลา้นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรบั 
 

เหตอุนัควรสงสยั 
หากมีเหตุอันควรสงสัยและมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า งาช้างที่แจ้งครอบครอง ไม่ใชง่าชา้งบา้น แตเ่ปน็งาชา้งปา่ 

หรือเปน็งาชา้งแอฟริกา ผู้ครอบครองจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เหตุอันควรสงสัยและการน าเอกสารหรือ
หลักฐานมาพิสูจน์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 

 

กองคุม้ครองพนัธุ์สตัวป์า่และพชืปา่ตามอนุสญัญา โทรศพัท์ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๔๙๐ – ๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๘๘๔ | www.citesdnp.org 
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