สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.3)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และสำนักงำนประมงอำเภอในพื้นที่
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผู้ประสงค์ยื่นคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.3)
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2557
2.ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
2.1มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์
2.2ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้ำนกำรประมง (ทบ.1) ไว้กับกรมประมงแล้ว
2.3ต้องเป็นฟำร์มที่ได้รับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP)
2.4ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำร รำชกำรตำมระเบียบฉบับนี้เว้นแต่
คดีถึงที่สุดว่ำผู้ยื่นคำขอไม่มีควำมผิดตำมฟ้อง ในกรณีที่ผู้ยื่นได้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำรตำม
ระเบียบ ฉบับนี้ ผู้ยื่นคำขอนั้นจะสำมำรถยื่นคำขอได้อีกเมื่อกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่คำพิพำกษำในคดีนั้นถึงที่สุด
วิธีกำร
1.ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.6)ให้ยื่น
คำขอรับหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้น ทะเบียนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ (แบบ สอ.3) ได้ที่สำนักงำนประมงจังหวัดที่ที่
สถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำนั้นตั้ง อยู่
2.ผู้ตรวจประเมินจะนัดหมำยผู้ประกอบกำรเพื่อตรวจสถำนประกอบกำร ตำมมำตรำฐำนกำรตรวจประเมินสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำตำมบัญชีแนบท้ำย 2 และสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ำในบัญชีแนบท้ำย 4 หรือที่จะประกำศเพิ่มเติม เพื่อ
นำส่งห้องปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสุขภำพสัตว์น้ำ
เงื่อนไข
1.สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และสำนักงำนประมงอำเภอในพื้นที่จะดำเนินกำรรับเอกสำรคำขอได้วันละ 4ฉบับ ซึ่ง
จำนวนที่เกินจะดำเนินในวันถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั้นตอน ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน หำกรับเอกสำรคำขอเกินจำนวน จะไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่กำหนด
2.หนังสือสำคัญที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือสำคัญ และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละๆ
ม่เกิน 3 ปี โดยให้นับอำยุต่อจำกวันหมดอำยุของหนังสือสำคัญฉบับเดิม

สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

3.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมำชี้แจงเพิ่มเติมได้
4.กรณีกำรมอบอำนำจ ผู้มอบอำนำจจะต้องมอบอำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรจนจบเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน
5.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรคำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบคำขอฯจะ
ครบถ้วนถูกต้อง
6.กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับคำขอและผู้ยื่นคำขอและยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ
7.กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบถึงข้อบกพร่องที่ไม่เป็น
ไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ำเพื่อทำกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและกำหนดกำรตรวจ สถำนประกอบกำรใหม่ในเวลำอัน
สมควร หำกผู้ประกอบกำรไม่ไดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ผู้ประเมินกำหนด จะถือว่ำผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำ
ขอ
8.ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เวลำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
9.สำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และสำนักงำนประมงอำเภอ
โทรศัพท์ 034 340 034-5 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:16 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 67 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1.ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรคำขอขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ำ (สอ.1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ
สำนักงำนประมงอำเภอ

สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ขั้นตอน
ประกอบ
2.เจ้ำหน้ำที่รับคำขอตรวจสอบคำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสำรหลักฐำน
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องให้ผู้ประกอบกำรปรับปรุง
แก้ไข ภำยใน 1 วันทำกำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ส่งคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ผู้ประกอบ
ให้ผู้ประเมินเพื่อเข้ำตรวจสถำนทประกอบกำร

กำรพิจำรณำ
ผู้ตรวจประเมินนัดหมำยผู้ประกอบกำรและเข้ำตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำร
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือ
กรณีอื่นใดที่ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรได้ภำยใน 5 วันทำกำร หลังนัดหมำย จะ
ถือว่ำผู้ประกอบกำรไม่ประสงค์ยื่นคำขอ))
กำรพิจำรณำ
ผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินสุขภำพสัตว์น้ำใน
ห้องปฏิบัติกำร พร้อมจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำส่ง
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรให้หน่วยงำน
ที่รับคำขอ
(หมำยเหตุ: (กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน
ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบถึง
ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนส่งออกสัตว์น้ำเพื่อแก้ไข
หรือปรับปรุงและกำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำรใหม่ใน
เวลำอันสมควร))
กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่

1 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ
สำนักงำนประมงอำเภอ
ในพื้นที่

5 วันทำกำร

กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ำจืด

56 วันทำกำร

กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ำจืด

1 วันทำกำร

สำนักงำนประมง

สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

6)

ขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบออกหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3)
และเสนอผู้มีอำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจลงนำมหนังสือสำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3)
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่รับรองเจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งผู้ยืนคำ
ขอทรำบพร้อมแสดงเหตุผล))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ
2.กรรีเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำบัตรประชำชนพร้อมลงนำมรับรองสำเนำ)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น
2.หนังสือรับรองฯดังกล่ำวจะต้องออกไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก
หนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล)
4) หนังสือมอบอำนำจ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
จังหวัดนครปฐม และ
สำนักงำนประมงอำเภอ
ในพื้นที่

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ
สำนักงำนประมงอำเภอ
ในพื้นที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมกำรปกครอง

สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือสำคัญแสงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3)แบับเดิม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีต่ออำยุทะเบียน)
บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตำมชนิดสัตว์น้ำ (GAP)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใบรับรองฯต้องไม่หมดอำยุกำรรับรอง)
แผนผังที่แสดงรำยละเอียดภำยในสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนผังที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง

-

-

สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และสำนักงำนประมงอำเภอในพื้นที่
โทรศัพท์/โทรสำร. 034 340 034-5
:-

