
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนและตอ่อำยทุะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสตัวน์ ำ้เพือ่

กำรสง่ออก (สอ.4) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. ผูป้ระสงคย์ืน่ค ำขอรับหนังสอืส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก (สอ.4) จะตอ้ง

ปฏบิตัติำมระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำรสง่ออก สตัวน์ ้ำ 

พ.ศ.2557www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

 

2.1 มอีำยุไมต่ ำ่กวำ่ 18 ปี บรบิรูณ์ 

 

2.2 ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรประมง(ทบ.2)ไวก้ับกรมประมงแลว้ 

 

2.3 ไมเ่คยตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุวำ่ไดก้ระท ำควำมผดิเกีย่วกบักำรปลอมแปลงเอกสำร รำชกำรตำมระเบยีบฉบบันี ้เวน้แตค่ดี

ถงึทีส่ดุวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไมม่คีวำมผดิตำมฟ้อง ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ไดก้ระท ำควำมผดิเกีย่วกบักำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรตำมระเบยีบ 

ฉบับนี ้ผูย้ืน่ค ำขอนัน้จะสำมำรถยืน่ค ำขอไดอ้กีเมือ่พน้ก ำหนด 6 เดอืน นับแตว่นัทีค่ ำพพิำกษำในคดนัีน้ถงึทีส่ดุ 

 

วธิกีำร 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรับหนังสอืส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก (สอ.4)ใหย้ืน่ค ำขอรับ

หนังสอืส ำคัญแสดงกำรขึน้ ทะเบยีนสถำนประกอบกำรสง่ออกสตัวน์ ้ำ(แบบ สอ.1) ไดท้ีส่ ำนักงำนประมงจังหวดัทอ้งทีท่ีส่ถำน

ประกอบกำรสง่ออกสตัวน์ ้ำนัน้ตัง้ อยู ่

2. ผูต้รวจประเมนิจะนัดหมำยผูป้ระกอบกำรเพือ่ตรวจสถำนประกอบกำร ตำมมำตรฐำนกำรตรวจประเมนิสถำนประกอบกำรสง่ออก

สตัวน์ ้ำตำมบญัชแีนบทำ้ย 2 และสุม่ตวัอยำ่งสตัวน์ ้ำตำมชนดิของสตัวน์ ้ำในบญัชแีนบทำ้ย 4 หรอืทีจ่ะประกำศเพิม่เตมิ เพือ่น ำสง่

หอ้งปฏบิตักิำรเพือ่ตรวจสขุภำพสตัวน์ ้ำ 

 

เงือ่นไข 

1.ส ำนักงำนประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครจะด ำเนนิกำรรับเอกสำรค ำขอไดว้นัละ 10 ฉบับ ซึง่จ ำนวนทีเ่กนิจะด ำเนนิกำรในวันท ำ

กำรถัดไป เนือ่งจำกมเีอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน หำกรับเอกสำร

ค ำขอเกนิจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด 

2.หนังสอืส ำคัญทีอ่อกใหต้ำมระเบยีบนีม้อีำยุ 3 ปี นับแตว่นัออกหนังสอืส ำคญั และสำมำรถขอตอ่อำยอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 

ปี โดยใหนั้บอำยตุอ่จำกวนัหมดอำยขุองหนังสอืส ำคญัฉบับเดมิ 

3.ในกรณีเจำ้หนำ้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐำนเอกสำรทีย่ืน่มำ เจำ้หนำ้ทีผู่พ้จิำรณำสำมำรถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอมำชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

4.กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผูม้อบอ ำนำจจะตอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจในกำรด ำเนนิกำรจนเบ็ดเสร็จ กระบวนงำน 

5.กรณียืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถว้นถกูตอ้งจะถอืวำ่ยังไม่ไดรั้บเอกสำรค ำขอจนกวำ่เอกสำรประกอบค ำขอจะครบถว้น

ถกูตอ้ง 

6.กรณี ค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกั ฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำ

ขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืวำ่ผู ้ยืน่ค ำขอไมป่ระสงค์

จะยืน่ค ำขอ 

7.กรณีพบวำ่สถำนประกอบกำรไมไ่ดม้ำตรฐำน ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบถงึขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็น ไป

ตำมมำตรฐำนกำรสง่ออกสตัวน์ ้ำเพือ่ท ำกำรแกไ้ขหรอืปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจ สถำนประกอบกำรใหมใ่นเวลำอนัสมควร 

หำกผูป้ระกอบกำรไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีผู่ต้รวจประเมนิก ำหนด จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่ค ำขอ 

8.ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคู ่มอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมที ่ระบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 



9.ส ำเนำเอกสำรจะตอ้งลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบับ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร 217 ประชำอทุศิ ถนน ประชำอทุศิ 
ต ำบล ทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000  

โทร  077 504 823 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 67 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผูป้ระกอบกำรยืน่เอกสำรค ำขอขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำร
สง่ออกสตัวน์ ้ำ(สอ.1)พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 

2.เจำ้หนำ้ทีรั่บค ำขอตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอ

และเอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหผู้ป้ระกอบกำร
ปรับปรุงแกไ้ข ภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีส่ง่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบ ใหผู้ต้รวจ

ประเมนิ ซึง่รับผดิชอบประจ ำทอ้งทีจั่งหวดันัน้ เพือ่เขำ้ตรวจ
สถำนประกอบกำร 

(หมำยเหต:ุ -)  

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ผูต้รวจประเมนินัดหมำยผูป้ระกอบกำรและเขำ้ตรวจประเมนิสถำน

ประกอบกำร 
(หมำยเหต:ุ (หำกผูป้ระกอบกำรไมป่ฏบิตัติำมทีนั่ดหมำย หรอื
กรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหผู้ต้รวจประเมนิไมส่ำมำรถเขำ้ตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำร หลงัจำกทีนั่ดหมำย จะ
ถอืวำ่ผูป้ระกอบกำรไมป่ระสงคย์ืน่ค ำขอ))  

5 วนัท ำกำร กองวจิัยและพัฒนำ
ประมงน ้ำจดื 

 

4) กำรพจิำรณำ 

ผูต้รวจประเมนิ ตรวจสขุภำพสตัวน์ ้ำในหอ้งปฏบิตักิำร พรอ้ม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมนิสถำนประกอบกำร เสนอ

ผูบ้งัคับบัญชำเพือ่พจิำรณำสง่รำยงำนผลกำรตรวจประเมนิสถำน
ประกอบกำรใหห้น่วยงำนทีรั่บค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ (กรณีพบวำ่สถำนประกอบกำรไมไ่ดม้ำตรฐำน
ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบถงึ
ขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสง่ออกสตัวน์ ้ำเพือ่
แกไ้ขหรอืปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่
ในเวลำอนัสมควร))  

56 วนัท ำกำร กองวจิัยและพัฒนำ

ประมงน ้ำจดื 
 

5) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีท่ีรั่บผดิชอบออกหนังสอืส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีน
สถำนประกอบกำรรวบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.4) และ

เสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำลงนำม 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำมหนังสอืส ำคัญแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำน
ประกอบกำรรวบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.4) 

(หมำยเหต:ุ (กรณีไมรั่บรอง เจำ้หนำ้ทีจ่ะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่
ค ำขอทรำบ พรอ้มแสดงเหตผุล))  

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสตัว ์
น ำ้เพือ่กำรสง่ออก(สอ.4) ฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีตอ่อำยทุะเบยีน) 

กรมประมง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรประมง (ทบ.2) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ 

2.กรณีเป็นนติบิคุคล ใหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำร
ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุคลนัน้  

3.กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำรแทน ใหแ้นบส ำเนำบัตรประจ ำตวั

ประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 1 ฉบับและผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีเป็นนติบิคุคลเทำ่นัน้ 
2.หนังสอืรับรองฯดงักลำ่วจะตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั นับแตว่นัทีอ่อก

หนังสอืดงักลำ่วพรอ้มทัง้เอกสำรแสดงวตัถปุระสงคข์องนติบิคุคลนัน้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนผงัแสดงรำยละเอยีดภำยในสถำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงเสน้ทำงไปยงัสถำนประกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนุยด์ ำรงธรรมประจ ำจังหวัดชมุพร 

(หมำยเหต ุ: ศำลำกลำงจังหวัดชมุพร) 

2) ศนูยแ์กไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นดำ้นกำรประมง กรมประมง เกษตรกลำง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์

โทรสำร 0 2579 3079 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรขึน้ทะเบยีนสถำนประกอบกำรสง่ออกสตัวน์ ้ำ พ.ศ. 2557 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 23/07/2558 

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

