คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นาสวยงามเพื่อการส่งออก
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. บุคคลที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออกจะต้อง
ยื่นคาขอหนังสือรับรองณสานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่
2. ผู้ยื่นคาขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้า
สวยงามเพื่อการส่งออกพ.ศ.2555
http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/index2.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=32&amp;Itemid=30

3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออกตามระเบียบนี้มีอายุ 2 ปีนับแต่วัน
ออกและสามารถขอต่ออายุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปีโดยให้นับอายุต่อจากวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองฉบับเดิมและต้องยื่น
ขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วันโดยให้ยื่นคาขอณสานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่
เงื่อนไข
1.บุคคลที่จะยื่นคาขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า(ทบ.1)หรือผู้ประกอบการด้าน
การประมง (ทบ.2)
2. บุคคลที่จะยื่นคาขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานสัตว์น้าสวยงามประเภทใบสาคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการส่งออก(สอ.3) หรือใบสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้าเพื่อการ
ส่งออก(สอ.4) หรือใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (GAP) เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
2.1 กรณีจะยื่นคาขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออกสาหรับสัตว์น้าใน
กลุ่ม Crustacean ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานสัตว์น้าสวยงามประเภทใบสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการส่งออก(สอ.3) หรือใบสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้าเพื่อการส่งออก(สอ.4) ที่มี
ระบบการเฝ้าระวังโรคตามบัญชีรายชื่อที่องค์การโรคระหว่างประเทศ (OIE) กาหนด
2.2 กรณีจะยื่นคาขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออกสาหรับสัตว์น้า
ชนิดปลาทองปลาคาร์พต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานสัตว์น้าสวยงามประเภทใบสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการส่งออก(สอ.3) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสาหรับการควบคุมโรคสัตว์น้าในสถาน
ประกอบการ
3. บุคคลที่จะยื่นคาขอหนังสือรับรองต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิด
เกี่ยวกับการใช้เอกสารตามระเบียบนี้
4. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
5. กรณีการมอบอานาจผู้มอบอานาจจะต้องมอบอานาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอานาจในการดาเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน

6. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารคาขอจนกว่าเอกสารประกอบคาขอจะ
ครบถ้วน
7. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะ
ยื่นคาขอ
8. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
9. สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตาบลตลาดอาเภอเมืองจังหวัด
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3931 1515/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :5 วันทาการ
ลาดับ
ขันตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ขอยื่นคาขอตามแบบน.ส. 01 พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคาขอและและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน

2)

(หมายเหตุ: (- กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 1 วันทาการ))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและ
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานตามที่ระเบียบกาหนด
(หมายเหตุ: (กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคาขอและรายละเอียดเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกาหนดไว้ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอเพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 3 วันทาการ ))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

1 วันทาการ

สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

ลาดับ
ขันตอน
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่สรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติใน
หลักการ
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือรับรองฯและเสนอผู้มีอานาจเพื่อพิจารณา
ลงนาม
(หมายเหตุ: -)
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองฯ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

1 วันทาการ

สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

1 วันทาการ

สานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.กรณีบุคคลธรรมดา
2. กรณีนิติบุคคลต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
3. กรณีมอบอานาจต้องแนบบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลที่จะมีสิทธิออกหนังสือ
กากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออก)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. กรณีนิติบุคคล
2. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่
ออกหนังสือดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
นั้น)
3) บัตรประจาตัวเกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นา(ทบ.1)หรือบัตร
ประจาตัวผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมประมง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) ชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือกากับ
การจาหน่ายสัตว์นาสวยงาม
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(จานวนไม่เกิน 3 คนรวมทั้งผู้ยื่นคาขอด้วย)
5) หนังสือรับรองมาตรฐานสัตว์นาสวยงาม
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) หนังสือรับรองมีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นา
สวยงามเพื่อการส่งออก(ฉบับเดิม)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีต่ออายุ)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมประมง

กรมประมง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีเลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตาบลตลาดอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3931 1515
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจันทบุรีศาลากลางจังหวัดจันทบุรีชั้น 1 ถนนเลียบเนินตาบลวัดใหม่อาเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0 3932 8333
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการ
ส่งออกพ.ศ. 2555
(หมายเหตุ: -)
2) ประกาศกรมประมงเรื่องกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะยื่นคาขอหนังสือรับรองฯ
(หมายเหตุ: -)
3) คาขอหนังสือรับรองฯ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออก
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมประมงกรมประมงกรมประมง
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออก
พ.ศ.2555
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 10
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพื่อการส่งออก
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