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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินความจําเป็น และเป็นฐานข้อมูล
สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมง
จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยง
คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ลงทะเบียน” หมายความว่า การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
“ใบอนุญาต” หมายความว่า
(๑) ใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกให้ เพื่อการนําเข้า การส่งออก
และการนําผ่าน
(๒) ใบอนุญาตทําการประมง
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมง
(๔) ใบอนุญาตอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการที่ต้องมีใบอนุญาต
ตามระเบียบนี้
“ตัวแทนออกของ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า
ส่งออก หรือนําผ่าน แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองบริหารจัดการด้านการประมง หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
“พิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การยื่นคําขอใบอนุญาต การตรวจปล่อยสินค้า
การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า ง การอายั ด กั ก กั น ในระบบเชื่ อ มโยงคํ า ขอกลางและระบบสนั บ สนุ น ใบอนุ ญ าต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง และการดําเนินการอื่นใดจนเสร็จสิ้นพิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองบริหารจัดการด้านการประมง
เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด และจะกําหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ ของระเบียบนี้สําหรับกรณีใด
ตามความจําเป็นและสมควรก็ได้ โดยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียน
ข้อ ๖ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการขอใบอนุญาตได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการไว้ ให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นด้วย
ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของเป็นบุคคลเดียวกัน บุคคลดังกล่าวต้องขอ
ลงทะเบียนทั้งกรณีเป็นผู้ประกอบการและตัวแทนออกของด้วย
ข้อ ๘ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ตั ว แทนออกของที่ มี ค วามประสงค์ จ ะลงทะเบี ย นให้ ยื่ น คํ า ขอ
ตามแบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข ๑ แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข ๒ แบบคําขอลงทะเบียน
หมายเลข ๓ และแบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข ๔ แล้วแต่กรณี ท้ายระเบียบนี้ ณ ศูนย์บริการ
นําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต หรือ ด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมง
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอลงทะเบียน ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ คํ า ขอและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของข้ อ ความในคํ า ขอ
และเอกสารหลักฐาน แล้วดําเนินการต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อความและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาและบันทึกข้อมูลทะเบียนเข้าสู่ระบบ
ภายในสามวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับอนุมัติลงทะเบียนจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายแล้ว
ระบบจะจั ด ส่ ง ชื่ อ ผู้ ใ ช้ รหั ส ผ่ า น และรหั ส ลั บ ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ
หรือตัวแทนออกของ โดยผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของสามารถใช้งานระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง เพื่อ ทําพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผู้ประกอบการหรือ ตัวแทนออกของมิได้มายื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเอง
สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยื่นคําขอลงทะเบียนแทนได้ โดยแนบหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
หมวด ๒
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน
ข้อ ๑๒ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
ให้ผู้ป ระกอบการหรือ ตัว แทนออกของยื่น คํา ขอตามแบบคํา ขอเปลี่ย นแปลงทะเบีย นหมายเลข ๕
ท้ า ยระเบี ย บนี้ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารนํ า เข้ า ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ํ า และปั จ จั ย การผลิ ต หรื อ ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ํ า
หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง ที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทน
ออกของได้ยื่นคําขอในครั้งแรก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ในการพิ จ ารณาคํ า ขอเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การลงทะเบี ย น ให้ นํ า หลั ก เกณฑ์
และวิธีการพิจารณาการลงทะเบียนในข้อ ๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ กรณีที่มิได้มายื่นคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนแทนได้ โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร
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หมวด ๓
อายุ การสิ้นสภาพ และการควบคุม
ข้อ ๑๕ ให้ทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงนั้นมีผลตลอดไป เว้นแต่การสิ้นสภาพ
ตามข้อ ๑๖
ให้ทะเบียนตัวแทนออกของซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง มีกําหนดอายุสามปี นับแต่วันที่ขอลงทะเบียน
เป็นตัวแทนออกของ เว้นแต่การสิ้นสภาพตามข้อ ๑๖ และสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้ครั้งละ
ไม่เกินสามปี โดยให้นับอายุต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม
การขอต่ออายุทะเบียนตามวรรคสอง ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข ๕
ท้ายระเบียบนี้ ณ ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง ที่ตัวแทนออกของได้ยื่นคําขอในครั้งแรก
ก่อนวันสิ้นอายุ
ในการพิจารณาคําขอต่ออายุทะเบียน ให้นําหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาการลงทะเบียน
ในข้อ ๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุตามวรรคสามแล้ว ให้ทะเบียนมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบว่า
ไม่อนุมัติให้ต่ออายุตามคําขอนั้น
กรณีไม่ต่ออายุทะเบียนตามวรรคสาม ให้ตัวแทนออกของยื่นคําขอลงทะเบียนใหม่
ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือผู้รับมอบอํานาจ แจ้งข้อมูล
หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร และอธิบดีกรมประมง
หรื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมประมงมอบหมายได้ เ พิ ก ถอนชื่ อ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ตั ว แทนออกของออกจาก
การลงทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการหรือ ตัว แทนออกของ ซึ่ง ถูกเพิกถอนการลงทะเบียนตามข้อ ๑๖
มิให้ยื่นคําขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ สําหรับผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ทะเบียนมีอายุต่อไปจนกว่าทะเบียนจะหมดอายุ เว้นแต่มีเหตุที่ทําให้สิ้นสภาพไปตาม
ระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๑๙ คําขอลงทะเบียน คําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน คําขอต่ออายุทะเบียน ที่ได้ยื่นไว้
ก่ อ นที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น คํ า ขอลงทะเบี ย น
คําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน คําขอต่ออายุทะเบียนตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

 ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ประเภทของกิจการ

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้าน

 อื่น ๆ

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)
(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(3) ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(5) ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
(6) ทุนจดทะเบียน

บาท

วันที่จดทะเบียน

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
ออกให้ ณ วันที่

ชื่อประเทศแม่

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(8)  มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์
(9) กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมูล
ผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง และการรับจ้างช่วง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(10) การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
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กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
(11) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่น หรือแสดงหรือ
ส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือ
ตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
กฎหมายดังกล่าวด้วย
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง
แก่กรมประมง เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

(

)

ยื่นวันที่

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง
 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

)

ผู้มีอํานาจลงนาม
(

)

วันที่
สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดําเนินกิจการ

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)

สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)

สกุล (ภาษาอังกฤษ)

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

(3) ที่อยู่
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด
โทรสาร

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

รหัสไปรษณีย์

)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมง ทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

เอกสารแสดงตัว

เลขที่

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ข้าพเจ้าฯ ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่............................................................

หมายเหตุ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)

.

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

.  สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

.

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)

เอกสารแสดงตัว/เลขที่

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
กรมประมง ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

) ประทับตรานิติบคุ คล
.

(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้
ระบุ

 (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่
หมายเหตุ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
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หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1, 2, 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามารถยื่น
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ที่อยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.4)
สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5) เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีต่อไปนี้
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
ให้ยื่นสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.2) กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน และให้แนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลต่างประเทศ) ของผู้ลงนาม หากไม่สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.3) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของ
กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอํานาจ (POWER OF
ATTORNEY) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งตั้งผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า
(กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทที่ทําแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอื่นเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทําแผนฟื้นฟูกิจการ
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือทําแผน
ฟื้นฟูกิจการ
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 – 3, 6 และเพิ่มเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่า ยบัตรประจํา ตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง
หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
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(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพิ่มเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของผู้ประกอบการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
หมายเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสารที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ กรมประมง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”
เพื่อดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่พร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการ ในส่วนระบุ
โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีที่มีมากกว่า 1
ประเภทเอกสาร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น
(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส
(1) ยื่นตออธิบดีกรมประมง ผาน

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

 ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
 หนวยงานบริการลงทะเบียนผูผานพิธีการ  สวนกลาง  สวนภูมภิ าค

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ (ภาษาไทย)

สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สกุล (ภาษาอังกฤษ)

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่
ออกใหโดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

(3) ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพทบาน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพทมือถือ

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

(4) ที่ติดตอ (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพทบาน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพทมือถือ

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

(5) ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
(6) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอชําระคาธรรมเนียมคือ

บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย

ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา

ชื่อบัญชี

(7)  มีความประสงคจะเปนผูนาํ เขา - สงออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส
(8) กรณีขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมประมงใหเปนผูบริการรับสงขอมูล
ผานพิธีการประมงและการชําระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส กับกรมประมง และการรับจางชวง ขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบใน
การกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(9) การผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขาพเจาฯ สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกรมประมง ทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงไดตอบรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในการผานพิธีการแลว ถือเปนการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ หากการสงขอมูลเปน
ความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ
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ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมให นําขอ มูลดัง กลาวไปเป นหลัก ฐานในการพิจารณาดํา เนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ
เกี่ยวของ
(10) บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนออกของ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอมูลไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหนาที่ยื่น หรือแสดง
หรือสงเอกสารใด ๆ อันเจาหนาที่เรียกใหยื่นหรือแสดงหรือสงนั้น ขาพเจาฯ ยินยอมใหใชบังคับ สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ขาพเจาฯ
หรือตัวแทนสงใหกรมประมง รวมทั้งใหพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝาฝนประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
กฎหมายดังกลาวดวย
(11) ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมประมงที่เกี่ยวของกับการผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส อยางครบถวนและเครงครัด หากขาพเจาฯ กระทําการใดอันเปนการฝาฝนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกลาว ขาพเจาฯ
ยินยอมใหกรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
(12) ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมการปกครอง เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาฯ และพนักงาน/ลูกจาง แกกรมประมง เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ

ลงชื่อ

เจาของกิจการ

(

)

ยื่นวันที่

ประทับตรา
(ถามี)

สําหรับเจาหนาที่
ความเห็นเจาหนาที่

คําสั่ง
 อนุมัติ ตั้งแต

เปนตนไป

 ไมอนุมัติ

ลงชื่อ
(

เจาหนาที่
)

(

ผูมีอํานาจลงนาม
)

วันที่

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

สําหรับผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจาง

(1) ชื่อผูประกอบการ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายให
ชื่อพนักงาน/ลูกจาง

เอกสารแสดงตัว

เลขที่

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ขาพเจาฯ ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจาง ตามรายชื่อขางตนเปนผูกระทําติดตอ
ราชการกับกรมประมงแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจางของขาพเจาในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจาของกิจการ
(

ยื่นวันที่ ............................................................
หมายเหตุ

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางจะตองแจงรายชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ

(1) ชื่อผูประกอบการ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายให
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)

เอกสารแสดงตัว/เลขที่

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่

เปนตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจาก
กรมประมง ตามรายชื่อขางตนในการผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกลาว เปนผูสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสพรอมรับรองขอมูลดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส ใหกับกรมประมงแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจาของกิจการ
(

ยื่นวันที่ ............................................................
หมายเหตุ

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะตองแจงรายชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส

การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

(1) ชื่อผูประกอบการ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีความประสงคจะทําการรับ – สงขอมูล การผานพิธีการอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารที่
ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง ดังนี้
ระบุ

 (3.2) มีความประสงคจะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่
หมายเหตุ

เจาของกิจการ
)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกครั้ง
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หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส
ใหยื่นคํารองขอหนา 1 – 2 และ 5 พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกใหของเจาของกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถายหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ในนามหางราน ราน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อและที่อยูของธนาคาร พรอมเจาของกิจการรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี) 1 ชุด
(2) กรณีมีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทนในการผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส และการชําระภาษีอากร
ใหยื่นคํารองขอหนา 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หนา 3 แบบคํารองบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจาง พรอมเจาของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถามี) พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให ของพนักงาน/ลูกจาง และรับรองสําเนาถูกตอง พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี)
1 ชุด
(3) กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) เปนผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส และการดําเนินกระบวนการในทางประมง
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หนา 4 แบบคํารองบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พรอมเจาของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถามี)
(3.1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พรอมกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมกันทั้งผูประกอบการ
และตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผูประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเปน
นิติบุคคล)
(3.2) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกใหของตัวแทนออกของ พรอมเจาของกิจการรับรองสําเนาถูกตองรวมกันทั้งผูประกอบการและตัวแทนออกของและ
ประทับตรา (ถามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผูประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเปนบุคคลธรรมดา)
(4) กรณีมีความประสงคจะทําการรับสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง แตไมตองการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 3 และ หนา 5 คํารองการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหระบุ
รายละเอียดขอที่ (1), (2) และ (3.1) เทานั้น พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี)
หมายเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสารที่ ต อ งการใช ใ นการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กั บ กรมประมง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได ที่
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นใหเลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหนาจอเขาสูระบบ ที่หนาจอนี้ใหคลิกที่ปุม “ดาวนโหลด”
เพื่อดูหรือดาวนโหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่พรอมใหบริการเปนระยะ และใหระบุขอมูลประเภทเอกสารที่ตองการ ในสวนระบุ
โดยใหนํา รหัสเอกสารใช
อางอิงในระบบ FSW (ชื่อยอ/รหัสเอกสารใชออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใชสัญลักษณ , คั่นระหวางขอมูล กรณีที่มีมากกวา 1
ประเภทเอกสาร กรณีที่ไมมีชื่อยอใหใชสัญลักษณ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เปนตน
(5) กรณีมีความประสงคจะทําการรับสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง และตองการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวย
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และ หนา 5 คํารองการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหระบุ
รายละเอียดขอที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี) พรอม COPY แผนซีดีบรรจุไฟลขอมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ตองการจะใชลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง
จํานวน 1 ไฟล ตอ 1 แผน หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

 ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ประเภทของกิจการ

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้าน

 อื่น ๆ

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาอังกฤษ)
(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(3) ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(5) ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
(6) ทุนจดทะเบียน

บาท

วันที่จดทะเบียน

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
ออกให้ ณ วันที่

ชื่อประเทศแม่

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(8)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า-ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์
(9) กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี
(10) การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
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กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้ม ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
(11) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้า ที่ยื่น หรือแสดง หรือส่ง
เอกสารใด ๆ อัน เจ้า หน้า ที่เ รีย กให้ยื่น หรือ แสดงหรือ ส่ง นั้น ข้า พเจ้า ฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ
หรื อตั วแทนส่ งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดํา เนิน คดีต ามกฎหมาย ในกรณี ที่มีก ารฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อบัง คั บ ระเบียบ คํา สั่ ง
หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง
แก่กรมประมง เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

(

)

ยื่นวันที่

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง
 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

)

ผู้มีอํานาจลงนาม
(

)

วันที่
สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบคุ คลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
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แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 3
(สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดําเนินกิจการ

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)

สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)

สกุล (ภาษาอังกฤษ)

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

(3) ที่อยู่
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด
โทรสาร

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

รหัสไปรษณีย์

)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมง ทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 3
(สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

เอกสารแสดงตัว

เลขที่

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ข้าพเจ้าฯ ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
)

ยื่นวันที่ .....................................................................

หมายเหตุ

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
หน้า 4/8

แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 3
(สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)

เอกสารแสดงตัว/เลขที่

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่

ข้าพเจ้าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบการ ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูล
ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนผู้ประกอบการ
และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกรณี

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

) ประทับตรานิติบคุ คล
.

(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 3
(สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้
ระบุ

 (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมาชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่
หมายเหตุ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข 3
(สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคําร้องขอหน้า 1 - 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามารถยื่น
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ที่อยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5) เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีต่อไปนี้
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
ให้ยื่นสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.2) กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน และให้แนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลต่างประเทศ) ของผู้ลงนาม หากไม่สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.3) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของ
กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอํานาจ (POWER OF
ATTORNEY) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งตั้งผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า
(กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทที่ทําแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอื่นเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทําแผนฟื้นฟูกิจการ
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือทําแผน
ฟื้นฟูกิจการ
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร
ให้ยื่นคําร้องขอ 1 – 3, 6 และเพิ่มเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญ
คนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
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(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพิ่มเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันทั้งตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็น
นิติบุคคล)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับ รองสํา เนาถูก ต้อ งร่ วมกับ กรรมการผู้มีอํา นาจลงนามของตั วแทนออกของและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
หมายเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสารที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ กรมประมง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”
เพื่อดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่พร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการ ในส่วนระบุ
โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีที่มีมากกว่า
1 ประเภทเอกสาร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น
(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

 ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ (ภาษาไทย)

สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สกุล (ภาษาอังกฤษ)

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

(3) ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(5) ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(7)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์
(8) กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี
(9) การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ
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ก็ต าม ข้ าพเจ้า ฯ ยินยอมให้นํา ข้อมูล ดัง กล่า วไปเป็นหลัก ฐานในการพิจ ารณาดํา เนินคดี ตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง
(10) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่น หรือแสดง
หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย
(11) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ

เจ้าของกิจการ

(

)
ประทับตรา
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง
 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่
)

(

ผู้มีอํานาจลงนาม
)

วันที่

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

เอกสารแสดงตัว

เลขที่

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
ข้าพเจ้าฯ ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้างของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจ้าของกิจการ
(

ยื่นวันที่ ............................................................
หมายเหตุ

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)

เอกสารแสดงตัว/เลขที่

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่
/เลขที่

ข้าพเจ้าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบการ ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่าน
พิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
รับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทน
ผู้ประกอบการและข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจ้าของกิจการ
(

ยื่นวันที่ ............................................................
หมายเหตุ

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารที่
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้
ระบุ

 (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่

หมายเหตุ

เจ้าของกิจการ
)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
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หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร
ให้ยื่นคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
1 ชุด
(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี)
หรื อใบทะเบียนภาษี มูลค่ าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
(3.1) สํ าเนาภาพถ่ ายบั ตรประจําตั วผู้ เสียภาษี อากร
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสํา เนาถูกต้องร่วมกัน ทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
และประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสารที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ กรมประมง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”
เพื่อดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่พร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการ ในส่วนระบุ
โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีที่มีมากกว่า 1
ประเภทเอกสาร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น
(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
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แบบคําขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียนพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

 ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่

(บุคคลธรรมดา)

(3) ข้าพเจ้าฯ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)
 เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 สํานักงานใหญ่
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 ที่ตั้งสถานประกอบการ/ที่ติดต่อ
ที่ตั้ง
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

 ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง
 การชําระค่าธรรมเนียม
ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
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 มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก
 เป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก

 ยกเลิกเป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก

 ผู้ดําเนินกิจการ
 เพิ่มเติม
 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว
ที่อยู่
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

เลขที่
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

 ยกเลิก
 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว

เลขที่

 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เพิ่มเติม
ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว

เลขที่

 ยกเลิก
ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว

เลขที่

 ตัวแทนออกของ
 เพิ่มเติม
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
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 ผู้ประกอบการ/ผู้นําของเข้า - ผู้ส่งของออก
 เพิ่มเติม
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 อีเมล
 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล)
 เพิ่มเติม
โปรดระบุ
 ยกเลิก
โปรดระบุ
 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
Certificate Authority (CA)
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
 ขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่านพิธีการประมงต่อไป
ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

(

)
ประทับตรา
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่
สําหรับเจ้าหน้าที่
คําสั่ง

ความเห็นเจ้าหน้าที่

 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(

วันที่

ลงชื่อ

ผู้มีอํานาจลงนาม
(

)

)

วันที่
หน้า 3/5

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5

หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
(1.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(1.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
(1.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
(1.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) (กรณีบุคคลธรรมดา)
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชําระค่าธรรมเนียม
(2.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(2.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน หรือบุคคล ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ดําเนินกิจการ
(3.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง
(4.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(4.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ
(5.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(5.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ
1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
(5.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา)
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(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ
(6.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(6.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ
ผู้ มี อํ า นาจลงนามหรื อ เจ้ า ของกิ จ การของตั ว แทนออกของและประทั บ ตราบริ ษั ท (ถ้ า มี ) ทั้ ง ของตั ว แทนออกของและของ
ผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล)
(6.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
ของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
(7.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(7.2) COPPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการ
จะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสารกับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
(8.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(8.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(8.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(9) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กรมประมงกําหนด
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