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คู่มือส าหรับประชาชน : กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุร ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไดม้าจากการเพาะพันธ์ุ (สป.11)จะต้องปฏิบัติตาม 
  - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 
 

2. ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ ์(สป. 10)พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนดไว ้
 

3. เขียนค าร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรายละเอยีดต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงานจะด าเนินการรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับต่อ 1 วันหากเอกสารทีย่ื่นมีมากกว่า 20 ฉบับจะถูกยืน่เข้าคิวในวัน
ท าการถัดไป 
 *จากสถิติจ านวนการออกใบอนุญาตเฉลี่ยต่อเดือน 
 

2. กรณีเจา้หน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานทีย่ื่นขอสามารถแจง้ให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
 

3. ผู้ยืน่ค าขอต้องมีอ านาจในการลงนามรับทราบข้อแก้ไขในการยื่นค าขอ 
 

4. หากรายละเอียดในใบค าขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วนหรือแนบเอกสารหลักฐานประกอบมาไมค่รบเจ้าหนา้ที่จะ
ยังไม่รับเรื่องจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 
 

5. กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้    
ผู้รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่
ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญาตนั้นๆ 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน   
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 

***ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุม้ครองที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ุ (สป.11) มีอายุ 1 ปี 
 

 
ช่องทางการให้บริการ 
 

ĻħŃĪĨņŕŐļƝīĴŅĒŃĴ 
ĻŚŃĪłĒĘŃĪĬĴŁĲĘęłĘļĸłĥęłĪĨīŉĴņ 
ōĶēĨņŕ 2 ħĪĪŎĭƜĪĥŅĪĨľĘ 3 ĦŚŃīĶĦĶŃĥ ľŚŃōıľōĲňľĘ ęłĘļĸłĥęłĪĨīŉĴņ 22000   
ŏĨĴĹłįĨƠ/ŏĨĴĻŃĴ 0 3931 1515 / ĦŅĥĦƜľĥƝĸĳĦĪōľĘĤļĪƜĸĳĘŃĪ 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

ĴŁĳŁōĸĶŃōĬƓĥŐļƝīĴŅĒŃĴ  
ōĬƓĥŐļƝīĴŅĒŃĴĸłĪęłĪĨĴƠħŇĘĸłĪĹŉĒĴƠ 
(ĳĒōĸƝĪĸłĪļĳŉĥĨņŕĨŃĘĴŃěĒŃĴĒŚŃļĪĥ) 
ĦłŖĘŎĦƜōĸĶŃ 08:30 - 16:30 Ī.  
(ĲņįłĒōĨņŕĳĘ) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :3 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่
ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 10) 
2. เจา้หน้าที่ลงทะเบยีนรับเรือ่งและออกใบนัดรับ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลกัฐานประกอบการขอหากถูกต้อง
จะออกใบนัดรับใบอนุญาตหากไม่ผ่านคนืเรื่องแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตใหค้า้สัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก
การเพาะพันธุ ์(สป. 11) เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามใบอนุญาต 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ใบค าขอสป. 10 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมประมง 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอหรือส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจหรือส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอ านาจลง
นามผูกพนับริษัท) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ยื่นค าขอ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

เอกสารหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(อายุไม่เกิน 6 เดอืน) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
หนังสือมอบอ านาจติดอาการแสตมป ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(10 บาท/ครั้งหรอื 30 บาท/ปี) 

- 

6) 
 

หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหตุ((ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือก ากับการจ าหนา่ยสัตวป์่าฯหรืออื่นๆ)) 

กรมประมง 

7) 
 

หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าที่ใช้ในกิจการเพาะพันธ์ุ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหตุ(หนงัสืออนุญาตใหน้ าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพนัธุ์เคลื่อนที่
เพื่อการคา้ (สป. 13) หรือหนงัสือก ากับการจ าหนา่ยสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ า
ใช้เอกสารฉบับจรงิ 
ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2) ใช้เอกสาร
ส าเนาเอกสารน าเข้าใช้เอกสารฉบับจริงหรือส าเนา) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือเช่าร้านคา้ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีที่มีการเชา่สถานที่เพื่อการค้า) 

- 

9) 
 

แผนผังสังเขปของสถานที่ด าเนินการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธ์ุ (สป.11) 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบรกิาร 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผน่ดินทอง 3 ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
โทรศพัท์/โทรสาร 0 3931 1515 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดจันทบุร ีศาลากลางจังหวัดจันทบรุีชั้น 1 ถนนเลยีบเนิน ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 0 3932 8333 
(ļĲŃĳōļĦŉ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(ļĲŃĳōļĦŉ: ( ōĶēĨņŕ 1 ħ.įŅĺĤŉŏĶĒ ōēĦĥŉĻŅĦ ĒĨĲ. 10300 / ĻŃĳĥƜĸĪ 1111 / www.1111.go.th / ĦŊƝĬĤ.1111 
ōĶēĨņŕ 1 ħ.įŅĺĤŉŏĶĒ ōēĦĥŉĻŅĦ ĒĨĲ. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

őĲƜĲņŎīīİľĴƠĲ ĦłĸľĳƜŃĘ ŎĶŁĕŊƜĲňľĒŃĴĒĴľĒ 
หมายเหต ุ- 
 

 
ชื่อกระบวนงาน:กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุม้ครองที่ไดม้าจากการเพาะพนัธุ์ (สป.11) 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กองบริหารจัดการดา้นการประมงกรมประมงกองบริหารจัดการด้านการประมง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนญุาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 
1)į.Ĵ.ī.  ĻĘĸĪŎĶŁĕŉƝĲĕĴľĘĻłĦĸƠĬƗŃį.Ĺ. 2535 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มคีวามส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, สว่นภูมิภาค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 4 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 16 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 3 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สป.11 
 

 

 

Ҿү҃ҬҴҥҋҜҳҜқҷӇҖҴҩқӨӀҭҧҖҊҴ҃ҾҩӅҜӂҍҗӨҥҲҜҜҬҴҥҬқҾҙҪҪһқҤӨ҃ҧҴ҉҄ ӥүңһҧ̓һӤңҹүҬӋҴҭҥҳҜҝҥҲҌҴҌқ 

Backend.info.go.th  

ҩҳқҙҷӆҾҞҤҿҠҥӤ҆һӤңҹү: - 

ӥ҄үңһҧҬӋҴҭҥҳҜҾҊӥҴҭқӥҴҙҷӆ 


