คู่มือสาหรับประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)จะต้องปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535
2. ยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 10)พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดไว้
3. เขียนคาร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง
เงื่อนไข
1. หน่วยงานจะดาเนินการรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับต่อ 1 วันหากเอกสารทีย่ ื่นมีมากกว่า 20 ฉบับจะถูกยืน่ เข้าคิวในวัน
ทาการถัดไป
*จากสถิติจานวนการออกใบอนุญาตเฉลี่ยต่อเดือน
2. กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานทีย่ ื่นขอสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอชี้แจงเพิ่มเติมได้
3. ผู้ยนื่ คาขอต้องมีอานาจในการลงนามรับทราบข้อแก้ไขในการยื่นคาขอ
4. หากรายละเอียดในใบคาขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วนหรือแนบเอกสารหลักฐานประกอบมาไม่ครบเจ้าหน้าที่จะ
ยังไม่รับเรื่องจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน
5. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่
ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญาตนั้นๆ
6. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
***ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุม้ ครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) มีอายุ 1 ปี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3931 1515 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
คู่มือประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :3 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 10)
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรือ่ งและออกใบนัดรับ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการขอหากถูกต้อง
จะออกใบนัดรับใบอนุญาตหากไม่ผ่านคืนเรื่องแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่จัดทาใบอนุญาตให้คา้ สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ์ (สป. 11) เสนอผู้มีอานาจลงนาม
(หมำยเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

1 วันทาการ

สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

1 วันทาการ

สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
ใบคาขอสป. 10
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคาขอหรือสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจหรือสาเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอานาจลง
นามผูกพันบริษัท)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ)
4) เอกสารหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
คู่มือประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมประมง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) หนังสือมอบอานาจติดอาการแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (10 บาท/ครั้งหรือ 30 บาท/ปี)
6) หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ((ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่าฯหรืออื่นๆ))
7) หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าที่ใช้ในกิจการเพาะพันธุ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(หนังสืออนุญาตให้นาสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่
เพื่อการค้า (สป. 13) หรือหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้า
ใช้เอกสารฉบับจริง
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2) ใช้เอกสาร
สาเนาเอกสารนาเข้าใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนา)
8) หนังสือเช่าร้านค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีที่มีการเช่าสถานที่เพื่อการค้า)
9) แผนผังสังเขปของสถานที่ดาเนินการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมประมง

กรมประมง

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)
ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) ค่าธรรมเนียม 500 บาท
(หมำยเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3931 1515
(หมำยเหตุ: -)

คู่มือประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีชั้น 1 ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0 3932 8333
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอื การกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมายเหตุ -

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุม้ ครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองบริหารจัดการด้านการประมงกรมประมงกองบริหารจัดการด้านการประมง
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่ำพ.ศ. 2535
ระดับผลกระทบ:บริการที่มคี วามสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จานวนคาขอที่มากที่สุด 16
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 3
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สป.11
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

คู่มือประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

หน้า 4

