คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้า
เพื่อการส่งออก (สอ.4)
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : สำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. ผู้ประสงค์ยื่นคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4)
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2557
www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf
2. ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
2.1 มีอำยุไม่ตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบูรณ์
2.2 ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ไว้กับกรมประมงแล้ว
2.3 ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรตำมระเบียบฉบับนี้เว้น
แต่คดีถึงที่สุดว่ำผู้ยื่นคำขอไม่มีควำมผิดตำมฟ้องในกรณีที่ผยู้ ื่นได้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำร
ตำมระเบียบฉบับนี้ผยู้ ื่นคำขอนั้นจะสำมำรถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วนั ที่คำพิพำกษำในคดีนนั้ ถึงที่สดุ
วิธีการ
1. ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4)ให้ยนื่ คำ
ขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ(แบบสอ.1) ได้ที่สำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่
สถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำนั้นตั้งอยู่
2. ผู้ตรวจประเมินจะนัดหมำยผู้ประกอบกำรเพื่อตรวจสถำนประกอบกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร
ส่งออกสัตว์น้ำตำมบัญชีแนบท้ำย 2 และสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ำตำมชนิดของสัตว์น้ำในบัญชีแนบท้ำย 4 หรือที่จะประกำศ
เพิ่มเติมเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสุขภำพสัตว์นำ้
เงื่อนไข
1.สำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินกำรรับเอกสำรคำขอได้วันละ 10 ฉบับซึ่งจำนวนที่เกินจะดำเนินกำรในวันทำกำร
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรดำเนินงำนหำกรับเอกสำรคำ
ขอเกินจำนวนจะไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่กำหนด
2.หนังสือสำคัญที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือสำคัญและสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน
3 ปีโดยให้นับอำยุต่อจำกวันหมดอำยุของหนังสือสำคัญฉบับเดิม
3.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยนื่ มำเจ้ำหน้ำที่ผพู้ ิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมำชี้แจงเพิ่มเติมได้
4.กรณีกำรมอบอำนำจผูม้ อบอำนำจจะต้องมอบอำนำจให้ผู้ทไี่ ด้รับมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน
5.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรคำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบคำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง
6.กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้
รับคำขอและผู้ยนื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่
ประสงค์จะยื่นคำขอ
คู่มือประชาชน : สอ.4
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7.กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำนผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบถึงข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ำเพื่อทำกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและกำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่ในเวลำอันสมควร
หำกผู้ประกอบกำรไม่ดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ผู้ตรวจประเมินกำหนดจะถือว่ำผูย้ ื่นคำขอไม่ประสงค์จะยืน่ คำขอ
8.ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคูม่ ือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
9.สำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3931 1515 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :68 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1.ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรคำขอขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ(สอ.1)พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ
2.เจ้ำหน้ำที่รับคำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสำรหลักฐำน
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ประกอบกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วันทำกำร))

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี

2)

การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ส่งคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ผู้ตรวจ
ประเมินซึ่งรับผิดชอบประจำท้องที่จังหวัดนั้นเพื่อเข้ำตรวจ
สถำนประกอบกำร
(หมำยเหตุ: -)

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี

3)

การพิจารณา
ผู้ตรวจประเมินนัดหมำยผู้ประกอบกำรและเข้ำตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำร
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำยหรือ
กรณีอื่นใดที่ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรได้ภำยใน 5 วันทำกำรหลังจำกที่นัดหมำย
จะถือว่ำผู้ประกอบกำรไม่ประสงค์ยื่นคำขอ))

5 วันทำกำร

กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ำจืด

คู่มือประชาชน : สอ.4
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ลาดับ
ขั้นตอน
4) การพิจารณา
ผู้ตรวจประเมินตรวจสุขภำพสัตว์น้ำในห้องปฏิบัติกำรพร้อม
จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร
เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำส่งรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรให้หน่วยงำนทีร่ ับคำขอ
(หมำยเหตุ: (กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน
ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบถึง
ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ำเพื่อ
แก้ไขหรือปรับปรุงและกำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่
ในเวลำอันสมควร))
5) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่ทรี่ ับผิดชอบออกหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4) และ
เสนอผู้มีอำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม
(หมำยเหตุ: -)
6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอำนำจลงนำมหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4)
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่รับรองเจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยนื่
คำขอทรำบพร้อมแสดงเหตุผล))

ระยะเวลา
56 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ำจืด

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
หนังสือสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์
น้าเพื่อการส่งออก(สอ.4) ฉบับเดิม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เฉพำะกรณีต่ออำยุทะเบียน)
2) บัตรประจาตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ
2.กรณีเป็นนิติบคุ คลให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คลนั้น
3.กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำดำเนินกำรแทนให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มอบอำนำจ 1 ฉบับและผู้รับมอบอำนำจ 1 ฉบับ)
คู่มือประชาชน : สอ.4

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมประมง

กรมประมง

กรมกำรปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีเป็นนิติบคุ คลเท่ำนั้น
2.หนังสือรับรองฯดังกล่ำวจะต้องออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบคุ คลนั้น)
6) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ7) แผนผังแสดงรายละเอียดภายในสถานประกอบการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ8) แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรีเลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3931 1515
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี ชัน้ 1 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0 3932 8333
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
คู่มือประชาชน : สอ.4
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอื การกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนครกรมประมงสำนักงำนประมงพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำพ.ศ.2557
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มคี วำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สอ.4

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

คู่มือประชาชน : สอ.4
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