
บันทึกการรับค าขอ 
ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

วันท่ี 

วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี 
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน 
ได้มายื่นค้าขอ   เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 

เอกสารประกอบ กรณีขอเปลี่ยนแปลง 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

  (1) แบบค้าขอหมายเลข 5   
  (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน 
         ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  
ที่ตั ง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน 

  

  (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี   

  (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้าง
หุ้นส่วน (หส.2) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ   

  (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  เปลี่ยนเลขที่บัญชี   
  (6) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

ของผู้ด้าเนินกิจการ ที่ยังไม่หมดอาย ุ
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ   

  (7) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
ของพนักงาน/ลูกจา้งทุกคน ที่ยังไม่หมดอาย ุ 

เปลี่ยนพนักงาน   

  (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้ เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของบริษัทตัวแทนออกของ 

         ที่ยังไม่หมดอายุ  

เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล   

  (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของ
ตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา   

  (10) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ 

         ที่ยังไม่หมดอายุ  

กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล   

  (11) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา   

  (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) เปลี่ยน CA 

  (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์  ไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 

นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 
 ถูกต้องครบถ้วน  เห็นควรน้าเสนอต่อไป 
 มีข้อบกพร่อง  คือ 

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด 
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 อื่นๆ  

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี 

มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
 

ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 
(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

(บข.5 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน) 



บันทึกการรับค าขอ 
ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

วันท่ี 

วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี 
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน 
ได้มายื่นค้าขอ   เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 

เอกสารประกอบ กรณีขอเปลี่ยนแปลง 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

  (1) แบบค้าขอหมายเลข 5   
  (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน 
         ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  
ที่ตั ง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน 

  

  (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี   

  (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้าง
หุ้นส่วน (หส.2) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ   

  (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  เปลี่ยนเลขที่บัญชี   
  (6) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

ของผู้ด้าเนินกิจการ ที่ยังไม่หมดอาย ุ
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ   

  (7) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
ของพนักงาน/ลูกจา้งทุกคน ที่ยังไม่หมดอาย ุ 

เปลี่ยนพนักงาน   

  (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้ เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของบริษัทตัวแทนออกของ 

         ที่ยังไม่หมดอายุ  

เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล   

  (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของ
ตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา   

  (10) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ 

         ที่ยังไม่หมดอายุ  

กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล   

  (11) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา   

  (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) เปลี่ยน CA 

  (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์  ไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 

นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 
 ถูกต้องครบถ้วน  เห็นควรน้าเสนอต่อไป 
 มีข้อบกพร่อง  คือ 

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด 
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 อื่นๆ  

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี 

มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
 

ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 
(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

(บข.5 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน) 
ส าเนาคู่ฉบับ 



แบบค ำขอเปลีย่นแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 
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แบบค ำขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรประมง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์

 
เลขทะเบยีนคุมเอกสำร 

 

ทะเบียนรับเลขที่     

สถำนที่รับ      

วันเดือนปีที่รับ     

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ      

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน  ศูนย์บริกำรน ำเข้ำส่งออกสัตวน์  ำและปัจจยักำรผลติ 

 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง    ส่วนภูมภิำค 

                                                                                               
  
ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                            
  

(2) เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                               

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

 ส ำนักงำนใหญ่ 

 ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร               

 บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว  เลขท่ี                          (บุคคลธรรมดำ) 
  
(3) ข้ำพเจ้ำฯ มีควำมประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีน  ดังนี   (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 

   ชื่อผู้ประกอบการ  

ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                            
ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                        

   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

 
 ส ำนักงำนใหญ่ 
 ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบยีนกับกรมสรรพำกร                  

   ที่ต้ังสถานประกอบการ/ที่ติดต่อ 

ที่ตั ง                                                                                                                                                               
แขวง/ต ำบล                            เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                
โทรศัพท์บ้ำน                                      โทรศัพท์มือถือ                                             โทรสำร                                 

ที่ติดต่อ                                                                                                                                                     
แขวง/ต ำบล                             เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์               
โทรศัพท์บ้ำน                                       โทรศัพท์มือถือ                                             โทรสำร                                

   ที่อยู่ภาษาอังกฤษ 

ที่ตั ง                                                                                                                                                         

   การช าระค่าธรรมเนียม 

ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอช ำระค่ำธรรมเนียม คือ                                                       รหัสสำขำ                       

ช่ือสำขำ                                                                                     บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน    ออมทรัพย์    

เลขท่ี                                       ช่ือบัญช ี                                                                                                       
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   มีความประสงค์จะเป็นผู้น าเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้น าเข้า  - ส่งออก 

        เป็นผู้น ำเข้ำ – ส่งออกหรือตัวแทนผู้น ำเข้ำ - ส่งออก          ยกเลิกเป็นผู้น ำเข้ำ – ส่งออกหรือตัวแทนผู้น ำเข้ำ - ส่งออก 

   ผู้ด าเนินกิจการ 

     เพ่ิมเติม   

          นำย   นำง   นำงสำว   
    ช่ือ-สกุลผู้ด ำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                 
    ช่ือ-สกุลผู้ด ำเนินกิจกำร (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                            
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว           เลขท่ี                                       
ทีอ่ยู ่                                                                                                                                                       
แขวง/ต ำบล                            เขต/อ ำเภอ                             จังหวัด                             รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้ำน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสำร                                      

ที่ติดต่อ                                                                                                                                                     
แขวง/ต ำบล                            เขต/อ ำเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้ำน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสำร                                      

     ยกเลิก   

          นำย   นำง   นำงสำว   
    ช่ือ-สกุลผู้ด ำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                 
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว           เลขท่ี                                       

   พนักงาน/ลูกจ้าง 

     เพ่ิมเติม   
    ช่ือ-สกุลพนักงำน/ลูกจำ้ง (ภำษำไทย)                                                                                                               
    ช่ือ-สกุลพนักงำน/ลูกจำ้ง (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                           
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว          เลขท่ี                                        

     ยกเลิก 
    ช่ือ-สกุลพนักงำน/ลูกจำ้ง (ภำษำไทย)                                                                                                               
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว          เลขท่ี                                               

   ตัวแทนออกของ 

     เพ่ิมเติม   
    ช่ือตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)                                                                                                                      
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   ภ.พ. 20  อื่นๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

     ยกเลิก   
    ช่ือตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)                                                                                                                      
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   ภ.พ. 20  อื่นๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        
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ประทับตรำ 

(ถ้ำมี) 

   ผู้ประกอบการ/ผู้น าของเขา้ - ผู้ส่งของออก 

     เพ่ิมเติม   
    ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                        
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   ภ.พ. 20  อื่นๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

     ยกเลิก   
    ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)                                                                                                                       
          บัตรประจ ำตัวประชำชน   ภ.พ. 20  อื่นๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

   อีเมล 
                                                                                                                                                               

   การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล) 

 เพ่ิมเติม 
    โปรดระบุ                                                                                                                                                

 ยกเลิก  
    โปรดระบุ                                                                                                                                                

   การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
          Certificate Authority (CA)                                                                                                                   
          หมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.)                                                                                                            

   ขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร และขอให้พิจำรณำอนุมั ติเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่ำนพิธีกำรประมงต่อไป 

 
                                                ลงช่ือ                                                กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม/เจ้ำของกิจกำร 

                                                        (                                                 ) 

                                                  ยื่นวันท่ี                                                                                                                                              
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่

                                                                              

                                                                              

 

 
ลงช่ือ                                         เจ้ำหน้ำท่ี 

                 (                                       ) 

          วันท่ี                                             

ค ำสั่ง 

   อนุมัติ ตั งแต่                                        เป็นต้นไป 

 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงช่ือ                                        ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

              (                                      ) 

        วันท่ี                                          
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หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน 
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

(1.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท  (ถ้ำมี) 

(1.2) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล จำกส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร   
หรือส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

(1.3) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด  
(กรณีนิติบุคคล) 

(1.4) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ  
บัตรอื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ ของเจ้ำของกิจกำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) (กรณีบุคคลธรรมดำ) 
 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม 
(2.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ

บริษัท  (ถ้ำมี) 
(2.2) ส ำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำน หรือบุคคล ซึ่งมีเลขที่บัญชี  

เงินฝำก ช่ือและที่อยู่ของธนำคำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท  
(ถ้ำมี) 1 ชุด 
 

(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผู้ด าเนินกิจการ 
(3.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
(3.2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ  

บัตรอื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 
 

(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 
(4.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ

บริษัท (ถ้ำมี) 
(4.2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ 

บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให ้ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร
รับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 
 

(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ  
(5.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ

บริษัท  (ถ้ำมี) 
(5.2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรของผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทั งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 
1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล) 

(5.3) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ  
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของ
กิจกำรของผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)  (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดำ) 
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(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ  ผู้มอบอ านาจให้ตัวแทนออกของ  
(6.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ

บริษัท  (ถ้ำมี) 
(6.2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 

ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบกำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรของตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทั งของตัวแทนออกของและของ
ผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นนิติบุคคล) 

(6.3) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ  
บัตรอื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ประกอบกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร
ของตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำ) 
 

(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
(7.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ

บริษัท (ถ้ำมี) 
(7.2) COPPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำร 

จะใช้ลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสำรกับกรมประมง จ ำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจ ำนวน Serial No. ที่แจ้ง 
 

(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(8.1) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ 

บริษัท (ถ้ำมี) 
(8.2) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล จำกส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร  หรือ

ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(8.3) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตร  
อื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท  
(ถ้ำมี) 1 ชุด 
 

(9) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  
ใหแ้นบเอกสำรหลักฐำนตำมที่กรมประมงก ำหนด 
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