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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขนึทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลยีงสัตวน์าํเพอืการ

ส่งออก (สอ.3) 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การขนึทะเบียนและตอ่อายทุะเบียนสถานประกอบการเพาะเลียงสตัวน์าํเพือการส่งออก (สอ.3) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขึนทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสตัว์นาํ พ.ศ.2557 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 5  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 10  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 2  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 11:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ  

สาํนกังานประมงจงัระนอง ศูนย์ราชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบางริน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทวี่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์

1. ผูป้ระสงคยื์นคาํขอรบัหนงัสือสาํคญัแสดงการขึนทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลียงสตัวน์าํเพือการส่งออก (สอ.3) 

จะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขนึทะเบียนสถานประกอบการสง่ออก สตัวน์าํ 

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

2. ผูยื้นคาํขอตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี 

2.1 มีอายไุมต่าํกวา่ 18 ปี บรบิรูณ ์

2.2 ตอ้งเป็นผูที้ไดข้นึทะเบียนเกษตรกรดา้นการประมง(ทบ.1)ไวก้บักรมประมงแลว้ 

2.3 ตอ้งเป็นฟารม์ทีไดร้บัรองมาตรฐานการเพาะเลียงสตัวน์าํ (GAP) 

2.4 ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสดุว่าไดก้ระทาํความผิดเกียวกบัการปลอมแปลง เอกสาร ราชการตามระเบียบฉบบันี 

เวน้แตค่ดีถึงทีสดุว่าผูยื้นคาํขอไมมี่ความผิดตามฟ้อง ในกรณีทีผูยื้นไดก้ระทาํความผิดเกียวกบัการปลอมแปลงเอกสาร

ราชการตามระเบียบ ฉบบันี ผูยื้นคาํขอนนัจะสามารถยืนคาํขอไดอี้กเมอืพน้กาํหนด 6 เดือน นบัแตว่นัทีคาํพิพากษาใน

คดีนนัถึงทีสดุ 

 

วิธีการ 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัหนงัสือสาํคญัแสดงการขนึทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลียงสตัวน์าํเพือการส่งออก (สอ.3)ให้

ยืนคาํขอรบัหนงัสือสาํคญัแสดงการขนึ ทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสตัวน์าํ(แบบ สอ.1) ไดที้สาํนกังานประมง

จงัหวดัทอ้งทีทีสถานประกอบการส่งออกสตัวน์าํนนัตงั อยู ่

2. ผูต้รวจประเมินจะนดัหมายผูป้ระกอบการเพือตรวจสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการตรวจประเมินสถาน

ประกอบการส่งออกสตัวน์าํตามบญัชีแนบทา้ย 2 และสุม่ตวัอย่างสตัวน์าํตามชนิดของสตัวน์าํในบญัชีแนบทา้ย 4 หรือที

จะประกาศเพมิเตมิ เพือนาํส่งหอ้งปฏิบตัิการเพือตรวจสขุภาพสตัวน์าํ 

 

เงือนไข 

1.สาํนกังานประมงจงัหวดัระนองจะดาํเนินการรบัเอกสารคาํขอไดว้นัละ 10 ฉบบั ซงึจาํนวนทีเกินจะดาํเนินการในวนัทาํ

การถดัไป เนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้งตรวจสอบ และมีขนัตอน ระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรบั

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลาที กาํหนด 

2.หนงัสือสาํคญัทีออกใหต้ามระเบียบนีมีอาย ุ3 ปี นบัแตว่นัออกหนงัสือสาํคญั และสามารถขอต่ออายอุอกไปไดค้รงัละ

ไมเ่กิน 3 ปี โดยใหน้บัอายุตอ่จากวนัหมดอายขุองหนงัสือสาํคญัฉบบัเดมิ 

3.ในกรณีเจา้หนา้ทีมีขอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทียืนมา เจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาสามารถแจง้ใหผู้ยื้นคาํขอมาชีแจง

เพมิเตมิได ้

4.กรณีการมอบอาํนาจ ผูม้อบอาํนาจจะตอ้งมอบอาํนาจใหผู้ที้ไดร้บัมอบอาํนาจในการดาํเนินการจนเบ็ดเสรจ็ 

กระบวนงาน 
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5.กรณียืนเอกสารหลกัฐานประกอบไม่ครบถว้นถกูตอ้งจะถือวา่ยงัไมไ่ดร้บัเอกสารคาํขอจนกว่าเอกสารประกอบคาํขอฯ

จะครบถว้นถกูตอ้ง 

6.กรณี คาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถว้นหรือไมถ่กูตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพมิเติมไดใ้น

ขณะนนั ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกั ฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิ หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกาํหนดจะ

ถือวา่ผู ้ยืนคาํขอไมป่ระสงคจ์ะยืนคาํขอ 

7.กรณีพบวา่สถานประกอบการไมไ่ดม้าตรฐาน ผูต้รวจประเมินจะแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ยื้นคาํขอทราบถึงขอ้บกพรอ่งทีไม่

เป็น ไปตามมาตรฐานการสง่ออกสตัวน์าํเพือทาํการแกไ้ขหรือปรบัปรุงและกาํหนดการตรวจ สถานประกอบการใหม่ใน

เวลาอนัสมควร หากผูป้ระกอบการไมด่าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีผูต้รวจประเมินกาํหนด จะถือว่าผูยื้นคาํขอไม่

ประสงคจ์ะยืนคาํขอ 

8.ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู ่มือจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที ระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

9.สาํเนาเอกสารจะตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูป้ระกอบการยืนเอกสาร

คาํขอขนึทะเบียนสถาน

ประกอบการส่งออกสตัวน์าํ

(สอ.1)พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2.เจา้หนา้ทีรบัคาํขอ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ครบถว้นของคาํขอและ

เอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(กรณีเอกสารไม่

ถกูตอ้งครบถว้น 

ใหผู้ป้ระกอบการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 

ภายใน 1 วนัทาํ

การ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีส่งคาํขอและ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

ใหผู้ต้รวจประเมินเพือเขา้

ตรวจสถานประกอบการ 
 

2 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

ผูต้รวจประเมินนดัหมาย

ผูป้ระกอบการเและเขา้

5 วนัทาํการ กองวิจยัและ

พฒันาประมงนาํ

(หาก

ผูป้ระกอบการไม่
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจประเมินสถาน

ประกอบการ 
 

จืด ปฏิบตัิตามทีนดั

หมาย หรือกรณี

อืนใดทีส่งผลให้

ผูต้รวจประเมินไม่

สามารถเขา้

ตรวจสอบสถาน

ประกอบการได้

ภายใน 5 วนัทาํ

การ หลงัจากทีนดั

หมาย จะถือวา่

ผูป้ระกอบการไม่

ประสงคยื์นคาํขอ) 

4) 

การพิจารณา 
 

ผูต้รวจประเมิน ตรวจ

สขุภาพสตัวน์าํใน

หอ้งปฏิบตัิการ พรอ้มจดัทาํ

รายงานสรุปผลการตรวจ

ประเมินสถานประกอบการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาเพือ

พิจารณาสง่รายงานผลการ

ตรวจประเมินสถาน

ประกอบการใหห้นว่ยงานที

รบัคาํขอ 
 

56 วนัทาํการ กองวิจยัและ

พฒันาประมงนาํ

จืด 

(กรณีพบวา่สถาน

ประกอบการไมไ่ด้

มาตรฐานผูต้รวจ

ประเมินจะแจง้

เป็นหนงัสือใหผู้้

ยืนคาํขอทราบถึง

ขอ้บกพรอ่งทีไม่

เป็นไปตาม

มาตรฐานการ

ส่งออกสตัวน์าํเพือ

แกไ้ขหรือปรบัปรุง

และกาํหนดการ

ตรวจสถาน

ประกอบการใหม่

ในเวลาอนั

สมควร) 

5) 
การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบออก

หนงัสือสาํคญัแสดงการขนึ

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทะเบียนสถานประกอบการ

เพาะเลียงสตัวน์าํเพือการ

ส่งออก(สอ.3) และเสนอผูมี้

อาํนาจเพือพิจารณาลงนาม 
 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงนามหนงัสือ

สาํคญัแสดงการขึนทะเบียน

สถานประกอบการ

เพาะเลียงสตัวน์าํเพือการ

ส่งออก(สอ.3) 
 

2 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(กรณีไม่รบัรอง 

เจา้หนา้ทีจะมี

หนงัสือแจง้ใหผู้้

ยืนคาํขอทราบ 

พรอ้มแสดง

เหตผุล) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   67 วนัทาํการ 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นบคุคล

ธรรมดา 

2.กรณีเป็นนิติ

บคุคล ใหแ้นบ

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

กรรมการผูมี้

อาํนาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล

นนั) 

2) สาํเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบตัร
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บา้น ประชาชนพรอ้ม

ลงนามรบัรอง

สาํเนา) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นนิติ

บคุคลเทา่นนั 

2.หนงัสือรบัรองฯ

ดงักล่าวจะตอ้ง

ออกใหไ้ม่เกิน 90 

วนั นบัแตว่นัที

ออกหนงัสือ

ดงักล่าวพรอ้มทงั

เอกสารแสดง

วตัถุประสงคข์อง) 

4) 
หนงัสือมอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือสาํคญั

แสดงการขึน

ทะเบียนสถาน

ประกอบการ

เพาะเลียงสตัวน์าํ

เพือการส่งออก

(สอ.3) ฉบบัเดิม 

กรมประมง 0 1 ฉบบั (เฉพาะกรณีต่อ

อายทุะเบียน) 

2) 

บตัรประจาํตวั

เกษตรกรผู้

เพาะเลียงสตัวน์าํ 

(ทบ.1) 

กรมประมง 0 1 ฉบบั - 

3) ใบรบัรอง กรมประมง 0 1 ฉบบั (ใบรบัรองฯตอ้งไม่
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มาตรฐานการ

เพาะเลียงสตัวน์าํ

ตามชนิดสตัวน์าํ 

(GAP) 

หมดอายกุาร

รบัรอง) 

4) 

แผนผงัแสดง

รายละเอียด

ภายในสถาน

ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

แผนทีแสดง

เสน้ทางไปยงั

สถาน

ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

รนิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ ( สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทวี่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ (ศูนย์ดาํรงธรรมจงัหวดัระนอง  ชนั1 อาคารศาลากลางจงัหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม 

 ตาํบลบางริน อาํเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000   

โทรศพัท์ 0-7780-0178 สายตรง 1567 อเีมล ranong@moi.go.th) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ระเบียบ พรอ้มเอกสารตามระเบียบ 

- 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํ / แกไ้ข (User) 

จัดทาํโดย Ranong Fisheries Provincial 

Office DOF, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


