
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กระบวนกำรออกใบอนญุำตใหค้ำ้สตัวป์ำ่คุม้ครองทีไ่ดม้ำจำกกำรเพำะพนัธุ ์(สป.11) 

หนว่ยงำนทีใ่ห้บรกิำร : ส ำนกังำนประมงจงหวดัรำชบรุี  
 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์  (สป .11) จะต้องปฏิบัติตำม 

    - พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 

2. ยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนดไว้ 

3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

เงื่อนไข 

1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิวใน

วันท ำกำรถัดไป 

*จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 

2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 

4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ เจ้ำหน้ำที่

จะยงัไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้

รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้

ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่

ประสงค์ท่ีจะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

***ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) มีอำยุ 1 ปี 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร  
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสำร : 0 3233 7656 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10) 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง และออกใบนัดรับ 
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอหำก
ถูกต้องจะออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผ่ำนคืนเรื่องแก่
ผู้ประกอบกำร เพ่ือท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก
กำรเพำะพันธุ์ (สป. 11) เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
(หมำยเหตุ: -)  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมใบอนุญำต 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป. 10 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 

 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 
 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 
 

4) 
 

เอกสำรหนงัสือรบัรองจดทะเบยีนบรษิัท 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจติดอำกำรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(10 บำท/ครั้ง หรือ 30 บำท/ปี) 

- 

6) 
 

หลักฐำนกำรไดม้ำซึง่สตัวป์่ำคุม้ครอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำฯ 
หรืออ่ืนๆ)) 
 

กรมประมง 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 

 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
7) 

 
หลักฐำนกำรไดม้ำซึง่สตัวป์่ำทีใ่ช้ในกจิกำรเพำะพนัธุ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์
เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13) หรือ หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำ
ที่เป็นสัตว์น้ ำ ใช้เอกสำรฉบับจริง 
ใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองชั่วครำว (สป. 2) ใช้เอกสำร
ส ำเนำ 
เอกสำรน ำเข้ำ ใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำ) 
 

กรมประมง 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 

 

8) 
 

หนังสอืเชำ่รำ้นค้ำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีมีกำรเช่ำสถำนที่เพ่ือกำรค้ำ) 
 

- 

9) 
 

แผนผังสงัเขปของสถำนทีด่ ำเนนิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม 
ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนยีม 500 บำท 
  
 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง   
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000 
โทรศัพท์/โทรสำร : 0 3233 7656 
เว็บไซต์ส ำนักงำน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi 
Facebook : ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
(หมำยเหตุ: -)  

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/08/2558 

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

