
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : กำรออกหนงัสอือนุญำตใหน้ ำสตัว์ปำ่ทีไ่ดจ้ำกกำรเพำะพนัธุ์ 
         เคลือ่นทีเ่พือ่กำรค้ำ (สป. 13) 
หนว่ยงำนทีใ่ห้บรกิำร :    ส ำนกังำนประมงจงัหวดัรำชบรุี  
 
หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
 
หลักเกณฑ ์

1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสืออนุญาตให้น าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือการค้า (สป. 13) จะต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

2. ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตให้น าสัตว์ป่าเคลื่อนท่ีเพ่ือการค้า (สป. 12) พร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนดไว้ 

3. เขียนค าร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 

เงื่อนไข 

1. หน่วยงานจะด าเนินการรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หากเอกสารที่ยื่นมีมากกว่า 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้าคิว 

ในวันท าการถัดไป 

***จากสถิติจ านวนการออกใบอนุญาตเฉลี่ยต่อเดือน 

2. กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นขอ สามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

3. ผู้ยื่นค าขอต้องมีอ านาจในการลงนามรับทราบข้อแก้ไขในการยื่นค าขอ 

4. หากรายละเอียดในใบค าขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสารหลักฐานประกอบมาไม่ครบ 

เจ้าหน้าที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 

5. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 

ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลา

ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญาตนั้นๆ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  ตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

***หนังสืออนุญาตให้น าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือการค้า (สป. 13) มีอายุ 5 วัน 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานประมงจังหวัด 
โทร. 0 3233 7656 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วันท าการ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้น าสัตว์ป่าเคลื่อนที่
เพ่ือการค้า สป. 12 
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง 
(หมายเหต:ุ -)  
 

30 นาที ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

 

2) การพจิารณา 
1. เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอหนังสือ
อนุญาตให้น าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือ
การค้า (สป. 13) 
2. เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรับใบอนุญาต หากไม่ผ่านคืนเรื่องแก่ผู้
ยื่นเอกสาร เพ่ือท าการแก้ไข 
 
(หมายเหต:ุ -)  
 

30 นาที ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

3) การพจิารณา 
เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร หนังสืออนุญาตให้น าสัตว์ป่าที่ได้จาก
การเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือการค้า (สป. 13) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
4) การพจิารณา 

นักวิชาการประมงของหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน
และความครบถ้วน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจ เพื่อลงนาม 
 
(หมายเหต:ุ -)  
 

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
ผู้มีอ านาจ ลงนามใบอนุญาต 
 
(หมายเหต:ุ -)  
 

6 ชั่วโมง ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
ใบค าขอ สป. 12 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ– 
 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอ หรือ ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ หรือ ส าเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ) 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
เอกสารหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนบริษทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 
หมายเหต ุ(อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสอืมอบอ านาจติดอาการแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
 
หมายเหต ุ(10 บาท/ครั้ง หรือ 30 บาท/ปี) 
 

- 

6) 
 

หลักฐานการไดม้าซึง่สตัวป์่าคุม้ครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
 
หมายเหต ุ(ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์ป่าฯ) 
 

กรมประมง 
ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้น าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์

เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป. 13) 
 
(หมายเหต:ุ -)  
 

 ค่าธรรมเนยีม   100   บาท 
  
 

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 
1) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3233 7656 
เว็บไซต์ส านักงาน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi 
Facebook : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
(หมายเหต:ุ -)  
 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 17/08/2558 

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

