
 
บันทึกการรับค าขอ 

 กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

 วันท่ี  
 

 วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี  
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน  
ได้มายื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตโดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 

เอกสารประกอบ กรณีขอเปลี่ยนแปลง 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

 (1) แบบค้าขอหมายเลข 7    
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน  
        ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  
ที่ตั ง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน 

  

 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน 
        ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี   

 (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3)  
        หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ   

 (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  เปลี่ยนเลขที่บัญชี   
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ 
        ผู้ด้าเนินกจิการที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ   

 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  
        ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนพนักงาน   

 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน 
        ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของบริษัทตัวแทนออกของ 
        ที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล   

 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
        ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา   

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

กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล   

 (11) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
           ของผู้ประกอบการทีย่ังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา   

 (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)  เปลี่ยน CA   

 (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์  ไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 

 นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 
 ถูกต้องครบถ้วนเห็นควรน้าเสนอต่อไป     
 มีข้อบกพร่องคือ 

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด  
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 อื่นๆ   

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี  

                 มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
  

 ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

 ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 
(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย) 

(บข.7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน) 



 
บันทึกการรับค าขอ 

 กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

 วันท่ี  
 

 วันนี  ข้าพเจ้า อายุ ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี  
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน  
ได้มายื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตโดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ 

เอกสารประกอบ กรณีขอเปลี่ยนแปลง 
ลงลายมือชื่อ/รับรอง

ส าเนา ครบถ้วน 
ประทับตรา 
ครบถ้วน 

 (1) แบบค้าขอหมายเลข 7    
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน  
        ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  
ที่ตั ง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน 

  

 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน 
        ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี   

 (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3)  
        หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) 

เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ   

 (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  เปลี่ยนเลขที่บัญชี   
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ 
        ผู้ด้าเนินกจิการที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ   

 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  
        ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนพนักงาน   

 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน 
        ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของบริษัทตัวแทนออกของ 
        ที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล   

 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
        ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ 

เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา   

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

กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล   

 (11) ส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
           ของผู้ประกอบการทีย่ังไม่หมดอาย ุ

เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา   

 (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)  เปลี่ยน CA   

 (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์  ไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง  ส้าเนาบัตรผู้มอบ  ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ 

 นาย/นาง/นางสาว ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า 
 ถูกต้องครบถ้วนเห็นควรน้าเสนอต่อไป     
 มีข้อบกพร่องคือ 

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน   แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน   แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน 
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด  
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า  
 อื่นๆ   

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ 
 ให้น้าเอกสารประกอบท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันท่ี  

                 มิฉะนั นจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามค้าขอต่อไป 
  

 ลงชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

 ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าขอ 
(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจา้หน้าที่มหีนังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย) 

(บข.7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน) 
ส าเนาคู่ฉบับ 



แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 
 

 หน้า 1/5 
 

แบบคําขอเปล่ียนแปลง 
ทะเบียนพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี     
สถานที่รับ      
วันเดือนปีที่รับ     
เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                               

  
ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาไทย)                                                                                                                              
  
(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

 สํานักงานใหญ่ 
 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร               

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                          (บุคคลธรรมดา)
  
(3) ข้าพเจ้าฯ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน  ดังนี้  (ให้กรอกเฉพาะข้อความท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง) 

   ชื่อผู้ผ่านพิธีการ  
ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาไทย)                                                                                                                              
ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                          

   เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

 
 สํานักงานใหญ่ 
 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                

   ท่ีต้ังสถานประกอบการ/ท่ีติดต่อ 

ท่ีต้ัง                                                                                                                                                           
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                                จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                             โทรสาร                                 

ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                             เขต/อําเภอ                                จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์               
โทรศัพท์บ้าน                                       โทรศัพท์มือถือ                                             โทรสาร                                

   ท่ีอยู่ภาษาอังกฤษ 

ท่ีต้ัง                                                                                                                                                         

   การชําระค่าธรรมเนียม 

ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                       รหัสสาขา                       
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                       ชื่อบัญชี                                                                                                        



แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 
 

 หน้า 2/5 
 

   มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า  - ส่งออก 

        เป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก         ยกเลิกเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก 

   มีความประสงค์จะเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

        เป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา   ยกเลิกเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

   ผู้ดําเนินกิจการ 

     เพ่ิมเติม   

          นาย   นาง   นางสาว   
    ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                                                                                 
    ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                            
          บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว           เลขท่ี                                       
ท่ีอยู่                                                                                                                                                        
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                             รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

     ยกเลิก   

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

   พนักงาน/ลูกจ้าง 

     เพ่ิมเติม   
    ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาไทย)                                                                                                               
    ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                           
          บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว          เลขท่ี                                        

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

   ตัวแทนออกของ 

     เพ่ิมเติม   
    ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)                                                                                                                      
          บัตรประจําตัวประชาชน   ภ.พ. 20  อ่ืนๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

     ยกเลิก   
    ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)                                                                                                                      
          บัตรประจําตัวประชาชน   ภ.พ. 20  อ่ืนๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        
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ประทับตรา 

(ถ้ามี) 

   ผู้ประกอบการ/ผู้นําของเข้า - ผู้ส่งของออก 

     เพ่ิมเติม   
    ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                        
          บัตรประจําตัวประชาชน   ภ.พ. 20  อ่ืนๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

     ยกเลิก   
    ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                       
          บัตรประจําตัวประชาชน   ภ.พ. 20  อ่ืนๆ ระบุ..........................................  เลขท่ี                                        

   อีเมล 
                                                                                                                                                               

   การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสารท่ีใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล) 
 เพ่ิมเติม 

    โปรดระบุ                                                                                                                                                
 ยกเลิก  

    โปรดระบุ                                                                                                                                                

   การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
          Certificate Authority (CA)                                                                                                                   
          หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)                                                                                                            

   ขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนเพ่ือผ่านพิธีการประมงต่อไป 

 
                                                ลงชื่อ                                              กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ 

                                                          (                                                ) 
                                                  ย่ืนวันท่ี                                                                                           

 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                              
                                                                              
 
 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
          วันท่ี                                             

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 
              (                                      ) 
        วันท่ี                                          
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หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน 
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ท่ีอยู่ ท่ีติดต่อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 

(1.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท  (ถ้ามี) 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

(1.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
(กรณีนิติบุคคล) 

(1.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพ่ือชําระค่าธรรมเนียม 
(2.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท  (ถ้ามี) 
(2.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน หรือบุคคล ซ่ึงมีเลขที่บัญชี 

เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการ 
(3.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ 

บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 
(4.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) 
(4.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ 

บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ  
(5.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) 
(5.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ 
ผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 
1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล) 

(5.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ 
บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

 
 



แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 
 

 หน้า 5/5 
 

(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ  ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ  
(6.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) 
(6.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ 
ผู้ มี อํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของตัวแทนออกของและประทับตราบริ ษัท (ถ้ามี ) ท้ังของตัวแทนออกของและ 
ของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล) 

(6.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ 
บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
ของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
(7.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) 
(7.2) COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการ 

จะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสารกับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
 

(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(8.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) 
(8.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ

สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(8.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(9) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ  
ให้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีกรมประมงกําหนด 
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