
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กระบวนกำรออกใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองทีไ่ดม้ำจำกกำร

เพำะพนัธุ ์(สป.11) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอ ใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองทีไ่ดม้ำจำกกำรเพำะพันธุ ์(สป.11)จะตอ้งปฏบิตัติำม 

 

- พระรำชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์ำ พ.ศ. 2535 

 

2. ยืน่ค ำรอ้งขอรับใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำทีไ่ดม้ำจำกกำรเพำะพันธุ ์(สป. 10)พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีก่ ำหนดไว ้

 

3. เขยีนค ำรอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรำยละเอยีดตำ่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

 

2.  

เงือ่นไข 

 

1. หน่วยงำนจะด ำเนนิกำรรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบั ตอ่ 1 วนั หำกเอกสำรทีย่ืน่มมีำกกวำ่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่เขำ้ควิ

ในวนัท ำกำรถัดไป 

 *จำกสถติจิ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลีย่ตอ่เดอืน 

 

2. กรณีเจำ้หนำ้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐำนทีย่ืน่ขอ สำมำรถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมอี ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบขอ้แกไ้ขในกำรยืน่ค ำขอ 

 

4. หำกรำยละเอยีดในใบค ำขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้น หรอืแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบมำไมค่รบ 

เจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง 

 

5. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกนั พรอ้ม

ก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด ถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญำตนัน้ๆ 

 

6. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อื จะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้ง ตำมทีร่ะบไุว ้

ในคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

***ใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองทีไ่ดม้ำจำกกำรเพำะพันธุ ์(สป.11) มอีำยุ 1 ปี 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร 217 ประชำอทุศิ ถนน ประชำอทุศิ 

ต ำบล ทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000  
โทร  077 504 823 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูป้ระกอบกำรยืน่ค ำขอรับใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองที่
ไดม้ำจำกกำรเพำะพันธุ ์(สป. 10) 

2. เจำ้หนำ้ทีล่งทะเบยีนรับเรือ่ง และออกใบนัดรับ 

3. เจำ้หนำ้ทีต่รวจเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรขอหำกถูกตอ้ง
จะออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผำ่นคนืเรือ่งแกผู่ป้ระกอบกำร 

เพือ่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำใบอนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองทีไ่ดม้ำจำกกำร

เพำะพันธุ ์(สป. 11) 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

6 ชัว่โมง ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นักวชิำกำรประมงของหน่วยงำนตรวจสอบขอ้มูลหลกัฐำนและ

ควำมครบถว้น กอ่นเสนอลงนำม 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

1. ผูม้อี ำนำจลงนำม ลงนำมใบอนุญำต 
2. เจำ้หนำ้ทีอ่อกเลขทีห่นังสอือนุญำตใหค้ำ้สตัวป่์ำคุม้ครองที่

ไดม้ำจำกกำรเพำะพันธุ ์(สป .11) และประทับตรำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป. 10 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำบตัรประชำชนของผูย้ืน่ค ำขอ หรอื ส ำเนำบตัร

ประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ หรอื ส ำเนำบตัรประชำชนของกรรมกำรที่
มอี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูย้ืน่ค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

เอกสำรหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(อำยุไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกำรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(10 บำท/ครัง้ หรอื 30 บำท/ปี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

หลกัฐำนกำรไดม้ำซึง่สตัวป่์ำคุม้ครอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((ใบเคลือ่นทีห่รอืหนังสอืก ำกบักำรจ ำหน่ำยสตัวป่์ำฯหรอื

อืน่ๆ)) 

กรมประมง 

7) 
 

หลกัฐำนกำรไดม้ำซึง่สตัวป่์ำทีใ่ชใ้นกจิกำรเพำะพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสอือนุญำตใหน้ ำสตัวป่์ำทีไ่ดจ้ำกกำรเพำะพันธุเ์คลือ่นที่

เพือ่กำรคำ้ (สป. 13) หรอื หนังสอืก ำกบักำรจ ำหน่ำยสตัวป่์ำทีเ่ป็นสตัวน์ ้ำ 

ใชเ้อกสำรฉบบัจรงิ 
ใบอนุญำตใหค้รอบครองสตัวป่์ำคุม้ครองชัว่ครำว (สป. 2) ใชเ้อกสำร

ส ำเนำ 
เอกสำรน ำเขำ้ ใชเ้อกสำรฉบับจรงิหรอืส ำเนำ) 

กรมประมง 

8) 

 

ส ำเนำหนงัสอืเชำ่รำ้นคำ้ (กรณีทีม่กีำรเชำ่สถำนทีเ่พือ่กำรคำ้) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

แผนผงัสงัเขปของสถำนทีด่ ำเนนิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ค้ำสตัว ์ป่ ำคุ ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพ ันธุ ์

(สป.11) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนุยด์ ำรงธรรมประจ ำจังหวัดชมุพร 

(หมำยเหต ุ: ศำลำกลำงจังหวัดชมุพร) 

2) ศนูยแ์กไ้ขควำมเดอืดรอ้นดำ้นกำรประมง น 7 ตกึจุฬำภรณ์ กรมประมง เกษตรกลำง เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท/์โทรสำร 0 2579 3079 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

http://www.info.go.th/

