
บันทึกการรับค าขอ 

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

วันท่ี 

วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี 
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน 
ได้มายื่นค้าขอ  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของนิติบุคคล) 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 

เอกสารประกอบ 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

  (1) แบบค้าขอหมายเลข 3   
  (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน   
  (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)   
  (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)   
  (5) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม 

 ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอาย ุ
  

  (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ 
         (กรณีแจ้งพนักงาน) 

  

  (7) สา้เนาบัตรประจา้ตัวผู้เสียภาษอีากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัท
ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่หมดอาย ุ(กรณแีจ้งผูป้ระกอบการนติบิคุคล) 

  

  (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ 
         (กรณีแจ้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา) 

  

  (9) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA) 
  (10) อีเมล 
  (11) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 

นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 

 ถูกต้องครบถ้วน 
เห็นควรน้าเสนอต่อไป 

 มีข้อบกพร่องคือ 
 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด 
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า 
 อื่นๆ  

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี  

มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
 

ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

(บข.3  ตัวแทนออกของนิติบุคคล) 



บันทึกการรับค าขอ 

 ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

 วันท่ี  
 

  วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี  
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน  
ได้มายื่นค้าขอ  ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของนิติบุคคล)  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 
 

เอกสารประกอบ 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

  (1) แบบค้าขอหมายเลข 3   
  (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน   
  (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)   
  (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)   
  (5) สา้เนาบัตรประจา้ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม 
         ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอาย ุ

  

  (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ  
         (กรณีแจ้งพนักงาน) 

  

  (7) สา้เนาบัตรประจา้ตัวผู้เสียภาษอีากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัท
ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่หมดอาย ุ(กรณแีจ้งผูป้ระกอบการนติบิคุคล) 

  

  (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ  
         (กรณีแจ้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา) 

  

  (9) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)   

  (10) อีเมล   

  (11) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 
 

 นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 
 

 ถูกต้องครบถ้วน 
เห็นควรน้าเสนอต่อไป 
      

 มีข้อบกพร่องคือ 
 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด  
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 อื่นๆ   
 

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี   

มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
   

 
 
 
 

 ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

 ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 
 

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย) 

(บข.3  ตัวแทนออกของนิติบุคคล) 
ส าเนาคู่ฉบับ 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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แบบค ำขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์

 
เลขทะเบยีนคุมเอกสำร 

 

ทะเบียนรับเลขที่     

สถำนที่รับ      

วันเดือนปีที่รับ     

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ      

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน  ศูนย์บริกำรน ำเข้ำส่งออกสัตวน์  ำและปัจจยักำรผลติ 

 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง    ส่วนภูมภิำค 

                                                                                                 
  

ประเภทของกิจกำร  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ำน  อื่น ๆ                        

ช่ือตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือตัวแทนออกของ (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                        

(2) เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                               

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

 ส ำนักงำนใหญ่ 

 ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร                  

(3) ท่ีตั ง (ภำษำไทย)                                                                                                                                         

แขวง/ต ำบล                              เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้ำน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสำร                                                                              

(4) ท่ีติดต่อ (ภำษำไทย)                                                                                                                                     

แขวง/ต ำบล                              เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้ำน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสำร                                      

(5) ท่ีตั ง (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บำท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    

ทะเบียนตำมหนังสือรับรองกำรเปน็หุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                

ออกให้ ณ วันที่                                                                        ช่ือประเทศแม่                                                      

(7) ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอช ำระค่ำธรรมเนียมคือ                                                   รหัสสำขำ                         

ช่ือสำขำ                                                                                     บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน    ออมทรัพย์    

เลขท่ี                                                    ช่ือบัญชี                                                                                             

(8)  มีควำมประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้น ำเข้ำ-ส่งออก 

ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีกำรประมง และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(9)  กรณีข้ำพเจ้ำฯ ได้มอบหมำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ซึ่งได้รับอนุมัติจำกกรมประมงให้เป็นผูบ้ริกำร
รับส่งข้อมูลผ่ำนพิธีกำรประมงและกำรช ำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระท ำ
ของผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำฯ ในทุกกรณี 

(10)  กำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม  และ



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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ประทับตรำ 
นิติบุคคล 

(ถ้ำมี) 

กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั นในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว  ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั น ๆ ตำมนัยพระรำชบัญญัติกำรประมง 
พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ  สงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หำกกำรส่งข้อมูลเป็น
ควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ผิดหลงในรำยกำรใด ๆ หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ  
ก็ตำม ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้น ำข้อมูลดังกล่ำวไปเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยประมงหรือกฎหมำยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

(11)  บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือกฎหมำยใด ๆ ที่ก ำหนดให้ผู้น ำของเข้ำ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่ำว มีหน้ำที่เก็บและรักษำบัญชีเอกสำร หลักฐำน และข้อมูลไม่ว่ำในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้ำที่ยื่น หรือแสดง หรือส่ง
เอกสำรใด ๆ อันเจ้ำหน้ำที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั น ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ ส ำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ำพเจ้ำฯ  
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั งให้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนประกำศ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง  
หรือกฎหมำยดังกล่ำวด้วย 

(12)  ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำฯ กระท ำกำรใด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจำรณำด ำเนินคดีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(13) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้กรมกำรปกครองและกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้ำพเจ้ำฯ และพนักงำน/ลูกจ้ำง  
แก่กรมประมง เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร 

 

 

                          ลงช่ือ                                                กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

                                                        (                                                 ) 

                                                   ยื่นวันท่ี                                                                                                                                          

 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่

                                                                              

                                                                              

 

ลงช่ือ                                         เจ้ำหน้ำท่ี 

                 (                                       ) 

          วันท่ี                                             

ค ำสั่ง 

   อนุมัติ ตั งแต่                                        เป็นต้นไป 

 ไม่อนุมัติ  

 

ลงช่ือ                                        ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

              (                                      ) 

        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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แบบค ำขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์

         

ผู้ด าเนินกิจการ 
         

(1) ข้ำพเจ้ำ (ช่ือตัวแทนออกของภำษำไทย)                                                                                                              

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

   ส ำนักงำนใหญ ่

   ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร                  
  
(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให ้
 นำย   นำง   นำงสำว   

ช่ือผู้ด ำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)                                                      สกุล (ภำษำไทย)                                                    

ช่ือผู้ด ำเนินกิจกำร (ภำษำอังกฤษ)                                                  สกุล (ภำษำอังกฤษ)                                                

 บัตรประจ ำตัวประชำชน   หนังสือเดินทำง   ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว  เลขที ่                                                                 

ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอำยุ                                         

สัญชำติ                                          เชื อชำติ                                              ศำสนำ                                              
 
(3) ท่ีอยู ่                                                                                                                                                     

แขวง/ต ำบล                            เขต/อ ำเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     

โทรศัพท์บ้ำน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสำร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   

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

 

 ลงช่ือ                                                      กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

  (                                                    )         

 ยื่นวันท่ี                                                        

 

หมายเหตุ      กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เติมผู้ด ำเนินกิจกำรกระท ำกำรฯ จะตอ้งแจ้งรำยชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมง ทุกครั ง 

 

 

 

 

 
   

ประทบัตรานิติบคุคล 
(ถ้ามี) 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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แบบค ำขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้ำพเจ้ำ (ช่ือตัวแทนออกของภำษำไทย)                                                                                                              

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

   ส ำนักงำนใหญ ่

   ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร                  

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให ้

ช่ือพนักงำน/ลูกจ้ำง เอกสำรแสดงตัว เลขท่ี 

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงำน (ภำษำไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

           ข้ำพเจ้ำฯ ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้พนักงำน/ลูกจ้ำง ตำมรำยช่ือข้ำงต้นเป็นผู้กระท ำติดต่อ
รำชกำรกับกรมประมงแทนข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระท ำ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำในทุกกรณี 

 ลงช่ือ                                                       กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 (                                                       ) 

                                                                  ยื่นวันท่ี ..................................................................... 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงำน/ลูกจำ้งจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพือ่ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั ง 

2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจ ำตวัประชำชน หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว  หรอืหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให ้

ประทบัตรานิติบคุคล 
(ถ้ามี) 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 

 

eFSW_FORM_No.1 (เวอร์ชัน 1.5 วนัที่ 16 ก.ค. 2558) หน้ำ 5/8 
 

 

แบบค ำขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ 

(1) ข้ำพเจ้ำ (ช่ือตัวแทนออกของภำษำไทย)                                                                                                             

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

   ส ำนักงำนใหญ ่

   ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร                  

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอ ำนำจจำก 

ช่ือผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย) เอกสำรแสดงตัว/เลขท่ี 

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขที ่                                               

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือผู้ประกอบกำร                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

ข้ำพเจ้ำฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ประกอบกำร ตำมรำยช่ือข้ำงต้น ในกำรผ่ำนพิธีกำร
ประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรด ำเนินกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูล
ด้วยลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้ำพเจ้ำ ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนผู้ประกอบกำร
และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรในทุกกรณี 

           

 

 ลงช่ือ                                                กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

        (                                               ) 

 ยื่นวันท่ี                                             . 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบกำรจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั ง 

2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจ ำตวัประชำชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให ้

ประทบัตรานิติบคุคล 
(ถ้ามี) 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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แบบค ำขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง 

ทำงอิเล็กทรอนิกส ์
การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(1) ข้ำพเจ้ำ (ช่ือตัวแทนออกของภำษำไทย)                                                                                                              

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)            

   ส ำนักงำนใหญ ่

   ล ำดับสำขำท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร                  
  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีควำมประสงค์จะท ำกำรรับ – ส่งข้อมูล กำรผ่ำนพิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสำรที่
ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี  

 ระบุ                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีควำมประสงค์จะท ำกำรลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมำชิก Certificate Authority 
(CA) เพื่อลงลำยมือช่ือทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

    TOT       CAT    Others             

  หมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงช่ือ                                                    กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

      (                                                   ) 

                                                                    ยื่นวันท่ี                                                    

  
หมำยเหตุ   กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั ง 

ประทบัตรานิติบคุคล 
(ถ้ามี) 



แบบค ำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3 
(ส ำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล) 
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หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการลงทะเบียน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ยื่นค ำร้องขอหน้ำ 1 - 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี    

(1.1) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วน จำกส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร หรือส ำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถยื่น
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่ำงประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนำมรับรอง  
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

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

(1.3) ส ำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำน ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝำก ช่ือและ 
ที่อยู่ของธนำคำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.4)  ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตร 
อื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5) เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพำะกรณีต่อไปนี  
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน ระบุเง่ือนไขกำรลงลำยมือช่ือที่ต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน  

ให้ยื่นส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองตรำส ำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้ำงหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5.2) กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมต้องลงนำมร่วมกัน ให้ลงนำมทุกคน และให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (เฉพำะบุคคลต่ำงประเทศ) ของผู้ลงนำม หำกไม่สำมำรถน ำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) มำแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทำง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนำมรับรอง และออกให้ 
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกันและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5.3) กรณีเป็นส ำนักงำนผู้แทน ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจกำรต่ำงด้ำวของ
กระทรวงพำณิชย์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอ ำนำจ (POWER OF 
ATTORNEY)  ซึ่งได้ผ่ำนกำรรับรองจำก NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือได้ (กรณีที่ไม่ก ำหนดช่ือผู้บริหำรกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือจดทะเบียนกำรจัดตั ง ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือ
แต่งตั งผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรำยนำมกรรมกำร (ถ้ำมี) บัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรในนำมสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5.5) กรณีเป็นกิจกำรร่วมค้ำ ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือสัญญำร่วมค้ำ ถ้ำท ำสัญญำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมี 
ค ำแปลเป็นภำษำไทยจำกสถำบันกำรแปลที่เช่ือถือได้ และส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือมอบอ ำนำจให้เป็นผู้ท ำกำรแทนกิจกำรร่วมค้ำ  
(กรณีที่ไม่ก ำหนดช่ือผู้ด ำเนินกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 

(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำรซึ่งศำลได้มีค ำสั่งให้บริษัทอื่นเป็นผู้บริหำรแผนเพื่อด ำเนินกิจกำรแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได ้ ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยค ำสั่งศำลให้ฟ้ืนฟูกิจกำร หรือท ำแผนฟื้นฟูกิจกำร   
และให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยลงนำมพร้อมประทับตรำในเอกสำรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศำลมีค ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือท ำแผน
ฟื้นฟูกิจกำร  
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระท าการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการช าระภาษีอากร 
ให้ยื่นค ำร้องขอ 1 – 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 4 แบบค ำร้องบัญชีรำยช่ือพนักงำน/ลูกจ้ำง พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญ
คนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให ้ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด 
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(3) กรณีมีบัญชรีายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอ านาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระท าการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการด าเนินกระบวนการในทางประมง   

ให้ยื่นค ำร้องขอ หน้ำ 1 - 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 5 แบบค ำร้องบัญชีรำยช่ือผู้ประกอบกำร พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี    

(3.1) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบกำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกันทั งตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทั งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็น 
นิติบุคคล) 

(3.2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ 
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ประกอบกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของตัวแทนออกของและ
ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำ) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 

ให้ยื่นค ำร้องขอ หน้ำ 1 - 3 และ หน้ำ 6 ค ำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่ำนั น พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

หมำยเหตุ ช่ือประเภทเอกสำรที่ต้องกำรใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สำมำรถดูเพิ่มเติม ได้ที่  
http://fsw.fisheries.go.th จำกนั นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้ำจอเข้ำสู่ระบบ ที่หน้ำจอนี ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดำวน์โหลด” 
เพื่อดูหรือดำวน์โหลดประเภทเอกสำร ช่ือ “รหัสเอกสำรใบค ำขอ ใบอนุญำตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีกำรเพิ่มเติม
ประเภทเอกสำรที่พร้อมให้บริกำรเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสำรที่ต้องกำร ในส่วนระบุ         โดยให้น ำ รหัสเอกสำรใช้
อ้ำงอิงในระบบ FSW (ช่ือย่อ/รหัสเอกสำรใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มำกรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่ำงข้อมูล กรณีที่มีมำกกว่ำ  
1 ประเภทเอกสำร กรณีที่ไม่มีช่ือย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ยื่นค ำร้องขอ หน้ำ 1 - 3 และ หน้ำ 6 ค ำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)  พร้อม COPY  
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำรจะใช้ลงลำยมือช่ือ
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