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คู่มือส าหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนและต่ออายทุะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ า 
เพื่อการส่งออก (สอ.4) 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุร ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ ์
1. ผู้ประสงคย์ื่นค ำขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสตัว์น้ ำเพื่อกำรสง่ออก (สอ.4) 
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรสง่ออกสัตว์น้ ำ พ.ศ.2557  
www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 
 

2. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังตอ่ไปนี้ 
   2.1 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปบีริบูรณ์ 
   2.2 ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ไว้กับกรมประมงแล้ว 
   2.3 ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรตำมระเบียบฉบับนี้เว้น
แต่คดีถึงที่สุดว่ำผู้ยื่นค ำขอไมม่ีควำมผิดตำมฟ้องในกรณีที่ผูย้ื่นได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำร
ตำมระเบยีบฉบับนี้ผูย้ื่นค ำขอนั้นจะสำมำรถยื่นค ำขอได้อีกเมื่อพ้นก ำหนด 6 เดือนนับแต่วนัที่ค ำพิพำกษำในคดีนัน้ถึงที่สดุ 
 
วิธีการ 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบยีนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4)ให้ยืน่ค ำ
ขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(แบบสอ.1) ไดท้ี่ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่
สถำนประกอบกำรสง่ออกสัตว์น้ ำนั้นตั้งอยู ่
2. ผู้ตรวจประเมินจะนัดหมำยผู้ประกอบกำรเพื่อตรวจสถำนประกอบกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจประเมนิสถำนประกอบกำร
ส่งออกสัตว์น้ ำตำมบัญชีแนบทำ้ย 2 และสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ ำตำมชนิดของสัตว์น้ ำในบัญชีแนบท้ำย 4 หรือที่จะประกำศ
เพิ่มเติมเพื่อน ำส่งห้องปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำ 
 
เงื่อนไข 
1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรีจะด ำเนนิกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 10 ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำกำร
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนหำกรับเอกสำรค ำ
ขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 
2.หนังสือส ำคัญที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำย ุ3 ปีนับแต่วันออกหนังสือส ำคัญและสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 
3 ปีโดยให้นับอำยุต่อจำกวันหมดอำยุของหนังสือส ำคัญฉบับเดิม 
3.ในกรณีเจ้ำหนำ้ที่มีข้อสงสยัในหลักฐำนเอกสำรที่ยืน่มำเจำ้หน้ำที่ผูพ้ิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
4.กรณีกำรมอบอ ำนำจผูม้อบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6.กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้
รับค ำขอและผู้ยืน่ค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่
ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
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7.กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำนผู้ตรวจประเมนิจะแจ้งเป็นหนังสือใหผู้้ยื่นค ำขอทรำบถึงข้อบกพร่องที่ไม่เปน็ไป
ตำมมำตรฐำนกำรสง่ออกสัตว์น้ ำเพื่อท ำกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่ในเวลำอันสมควร
หำกผู้ประกอบกำรไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ผู้ตรวจประเมินก ำหนดจะถือว่ำผูย้ื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยืน่ค ำขอ 
8.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคูม่ือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
9.ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี 
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :68 วันท ำกำร 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรค ำขอข้ึนทะเบียนสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(สอ.1)พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ประกอบกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วันท ำกำร)) 
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ส่งค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ผู้ตรวจ
ประเมินซึ่งรับผิดชอบประจ ำทอ้งที่จังหวัดนั้นเพื่อเข้ำตรวจ
สถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: -) 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

3) การพิจารณา 
ผู้ตรวจประเมินนัดหมำยผู้ประกอบกำรและเข้ำตรวจประเมนิ
สถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำยหรอื
กรณีอื่นใดที่ส่งผลใหผู้้ตรวจประเมินไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรไดภ้ำยใน 5 วันท ำกำรหลังจำกที่นัดหมำย
จะถือว่ำผู้ประกอบกำรไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ)) 

5 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

ผู้ตรวจประเมินตรวจสุขภำพสตัว์น้ ำในห้องปฏิบัติกำรพร้อม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร
เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำส่งรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรใหห้น่วยงำนทีร่ับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน
ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึง
ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ ำเพื่อ
แก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่
ในเวลำอันสมควร)) 

56 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 

 

5) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบออกหนงัสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4) และ
เสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -) 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือส ำคญัแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4) 
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่รับรองเจำ้หน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยืน่
ค ำขอทรำบพร้อมแสดงเหตผุล)) 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์
น้ าเพื่อการส่งออก(สอ.4) ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพำะกรณีต่ออำยุทะเบียน) 

กรมประมง 

2) 
 

บัตรประจ าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมประมง 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหตุ(1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบคุคลให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุคลนั้น 
3.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำด ำเนินกำรแทนให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 1 ฉบับและผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นนิติบคุคลเท่ำนั้น 
2.หนังสือรับรองฯดังกล่ำวจะต้องออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบคุคลนั้น) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

แผนผังแสดงรายละเอียดภายในสถานประกอบการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บำท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบรกิาร 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรีเลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จงัหวัดจันทบุรี  22000  
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจงัหวัดจันทบุร ีศำลำกลำงจังหวัดจันทบรุี ชัน้ 1 ถนนเลียบเนิน ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 0 3932 8333 
(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(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 หนา้ 5 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2557 
(หมำยเหตุ: -) 

 
หมายเหต-ุ 
 
 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:กำรขึ้นทะเบยีนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4) 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส ำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนครกรมประมงส ำนักงำนประมงพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบรกิาร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนญุาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำพ.ศ.2557 
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มคีวำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, สว่นภูมิภำค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สอ.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


