คูม่ อื สำหรับประชำชน : กระบวนกำรออกใบอนุญำตให้คำ้ สัตว์ปำ่ คุม้ ครองทีไ่ ด้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนักงำนประมงจงหวัดรำชบุรี
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ขอ ใบอนุ ญ ำตให้ ค้ ำ สั ต ว์ ป่ ำ คุ้ ม ครองที่ ไ ด้ ม ำจำกกำรเพำะพั น ธุ์ (สป.11) จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
- พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535
2. ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่กำหนดไว้
3. เขียนคำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง
เงื่อนไข
1. หน่วยงำนจะดำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิวใน
วันทำกำรถัดไป
*จำกสถิติจำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมได้
3. ผู้ยื่นคำขอต้องมีอำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นคำขอ
4. หำกรำยละเอียดในใบคำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ เจ้ำหน้ำที่
จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขได้ถูกต้อง ครบถ้วน
5. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้
ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ กำหนด ถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่
ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ
6. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
***ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) มีอำยุ 1 ปี

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี
โทรศัพท์ / โทรสำร : 0 3233 7656
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู้ประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10)
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง และออกใบนัดรับ
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอหำก
ถูกต้องจะออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผ่ำนคืนเรื่องแก่
ผู้ประกอบกำร เพื่อทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง

2)

(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่จัดทำใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก
กำรเพำะพันธุ์ (สป. 11) เสนอผู้มีอำนำจลงนำม

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี

1 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี

1 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี

(หมำยเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจลงนำมใบอนุญำต
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) ใบคำขอ สป. 10
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นคำขอ หรือ สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ หรือ สำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นคำขอ)
4) เอกสำรหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (อำยุไม่เกิน 6 เดือน)
5) หนังสือมอบอำนำจติดอำกำรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30 บำท/ปี)
6) หลักฐำนกำรได้มำซึง่ สัตว์ป่ำคุม้ ครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์ป่ำฯ
หรืออื่นๆ))

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
กรมประมง
สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมประมง
สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
7) หลักฐำนกำรได้มำซึง่ สัตว์ป่ำทีใ่ ช้ในกิจกำรเพำะพันธุ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสืออนุญำตให้นำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์
เคลื่อนที่เพื่อกำรค้ำ (สป. 13) หรือ หนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์ป่ำ
ที่เป็นสัตว์น้ำ ใช้เอกสำรฉบับจริง
ใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองชั่วครำว (สป. 2) ใช้เอกสำร
สำเนำ
เอกสำรนำเข้ำ ใช้เอกสำรฉบับจริงหรือสำเนำ)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
กรมประมง
สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี

8)

หนังสือเช่ำร้ำนค้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่มีกำรเช่ำสถำนที่เพื่อกำรค้ำ)

-

9)

แผนผังสังเขปของสถำนทีด่ ำเนินกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง
สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
โทรศัพท์/โทรสำร : 0 3233 7656
เว็บไซต์สำนักงำน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi
Facebook : สำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี
(หมำยเหตุ: -)
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/08/2558

