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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตให้ นําเข้ า ส่ งออก หรือนําผ่ านซึ่งสัตว์ ป่า ซากของสัตว์ ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ ท่ ที าํ จากซากของสัตว์ ป่า (การขอใบรับรองการส่ งออกซึ่งสัตว์ ป่า ซากของสัตว์ ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ ท่ ที าํ จากซากของสัตว์ ป่าที่ไม่ ใช่ สัตว์ ป่าสงวน ไม่ ใช่ สัตว์ ป่าคุ้มครอง ไม่ ใช่ สัตว์ ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และไม่ ใช่ สัตว์ ป่าตามบัญชีอนุสัญญาฯ (CITES))
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตให้ นําเข้ า ส่งออก หรื อนําผ่านซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า (การขอใบรับรองการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สตั ว์ป่าสงวน ไม่ใช่สตั ว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สตั ว์ป่าชนิด
ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดและไม่ใช่สตั ว์ป่าตามบัญชีอนุสญ
ั ญาฯ (CITES))
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) กฎกระทรวงกํ าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 5
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 10
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 4
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สตั ว์ป่าสงวน ไม่ใช่สตั ว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สตั ว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนด และไม่ใช่สตั ว์ป่าตามบัญชีอนุสญ
ั ญาฯ (CITES)
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
กองคุม้ ครองพันธุ์สตั ว์ป่าและพืชป่ าตามอนุสญ
ั ญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561
4838 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี ชําระค่าธรรมเนียม ตัง้ แต่เวลา 08.30-14.30 น. มี พกั เทีย่ ง)
2) สถานที่ให้ บริการ โครงการพัฒนาระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ ตามระบบอนุญาต
นําเข้า ส่งออก และนําผ่าน ตามอนุสญ
ั ญาไซเตส http://cites.dnp.go.th /เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (กรณี ชําระค่าธรรมเนียม ตัง้ แต่เวลา 08.30-14.30 น. มี พกั เทีย่ ง /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน)
3) สถานที่ให้ บริการระบบ National Single Window (NSW) /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การออกใบรับรองการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ไม่ใช่
สัตว์ป่าสงวน ไม่ใช่สตั ว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สตั ว์ป่าตามชนิดที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด และไม่ใช่สตั ว์ป่าตาม
บัญชีอนุสญ
ั ญาฯ (CITES) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
ผู้ที่สามารถขอรับบริ การ การขอใบรับรองการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สตั ว์ป่าสงวน ไม่ใช่สตั ว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สตั ว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด และ
ไม่ใช่สตั ว์ป่าตามบัญชีอนุสญ
ั ญาฯ (CITES) ได้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป ชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการภาคเอกชน/
นิตบิ คุ คลฯลฯ
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ทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการลงนามในใบรับรองแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองชําระค่าธรรมเนียม
ใบรับรอง โดยให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองหรื อผู้รับมอบอํานาจดําเนินการชําระค่าธรรมเนียม ณ ส่วนการคลัง
สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยื่นหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
เพื่อขอรับสําเนาใบรับรอง สําหรับใบรับรองฉบับจริงเจ้ าหน้ าที่จะจัดส่งไปยังด่านตรวจสัตว์ป่าที่ระบุใน
ใบรับรอง
ผู้ได้ รับการรับรองต้ องดําเนินการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่าผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามรายการ ชนิด และจํานวน ที่ระบุในใบรับรองให้ แล้ วเสร็จก่อนวันที่
ใบรับรองจะหมดอายุ และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ดา่ นตรวจสัตว์ป่าได้ ดําเนินการตรวจสอบการส่งออกซึง่ สัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ได้ รับการรับรองจะได้ รับใบรับรอง
ฉบับจริง
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขัน้ ตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่รับคําขออนุญาต 10 นาที
สป.4 ตรวจสอบคําขอ สป.4
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอถูกต้ อง
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กลุม่ งานควบคุม
และตรวจสอบ
การค้ าสัตว์ป่า
ระหว่างประเทศ
กองคุ้มครอง
พันธุ์สตั ว์ป่าและ
พืชป่ าตาม
อนุสญ
ั ญา

หมายเหตุ
(กรณีตดิ ต่อด้ วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ผู้ขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
ต้ องกรอกข้ อมูลคํา
ขออนุญาต สป.4
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคํา
ขอให้ ครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนในระบบ
ของโครงการพัฒนา
ระบบแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ที่

ประเภท
ขัน้ ตอน

2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การตรวจสอบ
เอกสาร

4) การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นักวิทยาศาสตร์ (เจ้ าหน้ าที่ 30 นาที
ฝ่ ายวิทยาการ) ตรวจสอบ
ชนิดพันธุ์สตั ว์ป่า ซากของ
สัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่า รายชื่อ
สัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่า และลงนามรับรอง
นักวิทยาศาสตร์ (เจ้ าหน้ าที่ 30 นาที
ฝ่ ายวิทยาการ) ตรวจสอบ
ชนิดพันธุ์สตั ว์ป่า ซากของ
สัตว์ป่า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากซากของสัตว์ป่า รายชื่อ
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของ
สัตว์ป่า และลงนามรับรอง
เจ้ าหน้ าที่ออกบัตรรับรอง
5 นาที
การรับคําขอ สป.4

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

สํานักอนุรักษ์
สัตว์ป่า

สํานักวิจยั การ
อนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช

หมายเหตุ
ตามระบบอนุญาต
นําเข้ า ส่งออก
และนําผ่านตาม
อนุสญ
ั ญาไซเตส
ด้ วย)
(เฉพาะกรณี สัตว์ป่า
จําพวกเลี ้ยงลูกด้ วย
นํ ้านม สัตว์ป่าจําพวก
นก สัตว์ป่าจําพวก
เลื ้อยคลาน และ
สัตว์ป่าจําพวกสะเทิน
นํ ้าสะเทินบก)
(เฉพาะกรณี สัตว์ป่า
จําพวกแมลง)

กลุม่ งานควบคุม (เฉพาะกรณีตดิ ต่อ
และตรวจสอบ ด้ วยตนเอง ณ
การค้ าสัตว์ป่า
หน่วยงาน)
ระหว่างประเทศ
กองคุ้มครอง
พันธุ์สตั ว์ป่าและ
พืชป่ าตาม
อนุสญ
ั ญา
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ที่
5)

6)

7)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
รั บผิดชอบ
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่พิจารณาการขอ
1 วันทําการ กลุม่ งานควบคุม ใบรับรองการส่งออกซึง่ ชนิด
และตรวจสอบ
พันธุ์สตั ว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
การค้ าสัตว์ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก
ระหว่างประเทศ
ของสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สตั ว์ป่า
กองคุ้มครอง
สงวน ไม่ใช่สตั ว์ป่าคุ้มครอง
พันธุ์สตั ว์ป่าและ
ไม่ใช่สตั ว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี
พืชป่ าตาม
ประกาศกําหนด และไม่ใช่
อนุสญ
ั ญา
สัตว์ป่าตามบัญชีอนุสญ
ั ญาฯ
(CITES)
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่จดั พิมพ์ใบรับรอง 30 นาที
กลุม่ งานควบคุม ตรวจสอบความถูกต้ อง
และตรวจสอบ
ใบรับรอง และเสนอพิจารณา
การค้ าสัตว์ป่า
ลงนาม
ระหว่างประเทศ
กองคุ้มครอง
พันธุ์สตั ว์ป่าและ
พืชป่ าตาม
อนุสญ
ั ญา
การลงนาม/
ผู้รับมอบอํานาจ
1 วันทําการ กองคุ้มครอง
(เจ้ าหน้ าที่แจ้ ง
คณะกรรมการ ลงนามแทนอธิบดี
พันธุ์สตั ว์ป่าและ ผู้ได้ รับการรับรอง
มีมติ
พืชป่ าตาม
ชําระค่าธรรมเนียม)
อนุสญ
ั ญา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
ประเภท
ขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1) สําเนาทะเบียนบ้ าน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(ให้ เจ้ าของเอกสาร
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทุกฉบับ)
2) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(หรื อสําเนาบัตร
ประชาชน
ประจําตัวข้ าราชการ
หรื อสําเนาบัตร
ประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรื อ
สําเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport)
และให้ เจ้ าของ
เอกสารรับรองสําเนา
ถูกต้ องทุกฉบับ)
3) ทะเบียนบ้ านของ
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(ให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ลงชื่อผูกพันบริ ษัท
ทุกฉบับ)
(กรณีบริ ษัทจํากัด
หรื อบริ ษัทมหาชน
จํากัด) หรื อของ
หุ้นส่วนผู้จดั การ
(กรณีห้างหุ้นส่วน
นิตบิ คุ คล)
4) หนังสือบริ คณห์สนธิ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
1
ฉบับ
(ให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม
และข้ อบังคับของ
การค้ า
รับรองสําเนาถูกต้ อง
บริ ษัทจํากัดหรื อ
ทุกฉบับ)
บริ ษัทมหาชนจํากัด
ที่จดทะเบียนไว้
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

5) หนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจ
สํานักงานทะเบียน การค้ า
หุ้นส่วนบริ ษัทแสดง
รายการจดทะเบียน
ตลอดทังชื
้ ่อกรรมการ
กรรมการหรื อ
หุ้นส่วนผู้มีอํานาจ
ลงชื่อผูกพันบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล
6) หนังสือมอบอํานาจ -

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
หมายเหตุ
เอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา
1
ฉบับ
(ออกมาแล้ วไม่เกิน
6 เดือน และให้ ผ้ มู ี
อํานาจ ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทุกฉบับ)

0

ฉบับ

(กรณีที่ผ้ ขู ออนุญาต
มิได้ มาดําเนินการ
ด้ วยตนเอง และให้
ติดอากรแสตมป์
จํานวน 10 บาท
พร้ อมแนบเอกสาร
ของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ
ดังนี ้ (1) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
หรื อสําเนาบัตร
ประจําตัวข้ าราชการ
หรื อสําเนาบัตร
ประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรื อ
สําเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport)
1 ฉบับ และให้

8/9

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
สําเนา
1
ฉบับ
(ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทุกฉบับ)

หมายเหตุ
เจ้ าของเอกสาร
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทุกฉบับ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1) หลักฐานการได้ มา ซึง่ สัตว์ป่าซากของ
สัตว์ป่า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากสัตว์ป่านัน้
2) ใบสัง่ สินค้ า (Order) หรื อใบกํากับสินค้ า
(Invoice)

0

0

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบรับรองให้ ส่งออกซึ่งสัตว์ ป่า หรือซากของสัตว์ ป่า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

1

ฉบับ

(มีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ ข้อมูลดังกล่าวใน
ระบบของโครงการ
พัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระบบอนุญาตนําเข้ า
ส่งออก และนําผ่าน
ตามอนุสญ
ั ญาไซเตส
และให้ ผ้ ขู ออนุญาต
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทุกฉบับ)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หมายเหตุ (61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 / สายด่วน
1362 / http://www.dnp.go.th/complain/index.asp)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
คําขอสป.4
1)
2)
ใบรับรอง
19. หมายเหตุ
-

