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กองตรวจสอบเรอืประมง สนิค้าสตัวนํ์�า และ

�จจัยการผลิต 



สารบัญ

เรื�อง  หน้า
ระเบียบกรมประมง อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.2558

- ว่าด้วยกําหนดแบบ วิธกีารยื�นค้าขอรบัใบรบัรองการจบัสัตวน์�าหรอื  1
ใบรบัรองการผลติผลิตภณัฑ์สัตวน์�า หรอืการแปรรูปสัตวน์�า พ.ศ.2562
- ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตวน์�า หรอืผลติภณัฑ์สัตวน์�าที�พนักงานเจ้าหน้า     20
ที�สั�งยึดไว ้พ.ศ. 2561
- ว่าด้วยการขอหนังสือรบัรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี�ยงสัตวน์�าการ  33
ตรวจ รบัรองชนิด ลกัษณะ คุณภาพหรอืแหลง่กําเนิดของสัตวน์�าใด การตรวจ
วเิคราะห์ตวัอย่างดิน น�า สัตวน์�า หรอืป�จจัยการผลิต พ.ศ. 2559
- เรื�อง การปฏบัิตกิารของพนักงานเจ้าหน้าที�ในการค้น พ.ศ. 2559  36
- ว่าด้วยการกําหนดแนวทางการปฏบัิตเิกี�ยวกับการดําเนินการกับโรงงาน         45
ที�ประกอบกจิการเกี�ยวกับสัตวน์�าตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง

ระเบียบกรมประมง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534

- ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วธิกีารตั�งชื�อพันธุสั์ตวน์�าและไมน้�า พ.ศ. 2563  52
- ว่าด้วยการจัดการของกลางที�เป�นเรอืประมง เครื�องมอืทาํการประมง  59
และสัตวน์�าหรอืผลิตภณัฑ์สัตวน์�า ในคดคีวามผดิตามพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรอืประมง พ.ศ. 2562  77
- ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตวน์�าหรอืผลติภณัฑ์สัตวน์�าที�พนักงานเจ้าหน้าที�     81
ไดสั้�งยึดไว ้พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรบั       95
 รองเพื�อประกอบการขอรบัใบอนญุาตใชเ้รอืประมง พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยการขอและการออกใบอนญุาตให้จัดตั�งและดําเนินกจิการสวนสัตว ์       102
สาธารณะ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยการขอหนังสือรบัรองสขุภาพสัตวน์�าเพื�อการส่งสัตวน์�าออกนอก  110
ราชอาณาจกัร (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยการขึ�นทะเบียนคอมพารต์เมนต์สัตวน์�าเพื�อการส่งออกนอกราช     114
อาณาจกัร พ.ศ. 2562
- ว่าด้วยการออกใบรบัรองการปฏบัิตทิางการเพาะเลี�ยงสัตวน์�าที�ดสํีาหรบั  119
การผลิตสัตวน์�า (จี เอ พี) (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2561
- ว่าด้วยการออกใบรบัรองการปฏบัิตทิางการเพาะเลี�ยงสัตวน์�าที�ดสํีาหรบั  125
การผลิตสัตวน์�า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553



สารบัญ

เรื�อง  หน้า

ระเบียบกรมประมง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 (ต่อ)

- วา่ดว้ยการออกใบรบัรองการปฏบัิติทางการเพาะเลี�ยงสัตว์น�าที�ดีสําหรบั  138
การผลติสัตว์น�า (จี เอ พี) (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556
- เรื�องการขออนญุาตทําการแก้ไขเปลี�ยนแปลงที�จับสัตว์น�าที�เป�นสาธารณ         141
สมบติัของแผน่ดินให้ผดิไปจากสภาพที�เป�นอยู ่(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2560
- เรื�องการขออนญุาตทําการแก้ไขเปลี�ยนแปลงที�จับสัตว์น�าที�เป�นสาธารณ         143
สมบติัของแผน่ดินให้ผดิไปจากสภาพที�เป�นอยู ่พ.ศ. 2559
- เรื�อง การขออนญุาตตดิตั�ง วาง หรอืสรา้งเขื�อน ฝาย ทาํนบ รั�ว สิ�งปลกูสรา้ง    150
เครื�องมือที�เป�นตาข่าย หรอืเครื�องมือทาํการประมงอื�นใด หรอืกระทาํการใด
ในที�จับสัตว์น�าอนัเป�นการกั�นทางเดินของสัตว์น�า หรอืเป�นอุปสรรคในการ
เจรญิเติบโตของสัตว์น�า พ.ศ. 2559
- เรื�อง การขออนญุาตจบัสัตว์น�าในเขตพื�นที�รกัษาพันธุสั์ตว์น�า พ.ศ. 2559         156
- เรื�อง การออกใบรบัรองมาตรฐานการจดัการฟารม์เพาะเลี�ยงสัตว์น�าสวย         162
งาม พ.ศ. 2558
- เรื�องแนวทางปฏบัิติกรณีตรวจพบการฝ�าฝ�นกฎหมายของเรอืประมง  186
ด้วยระบบติดตามเรอืประมง (Vessel Monitoring System:VMS)
- วา่ดว้ยการขึ�นทะเบยีนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น�าพ. ศ. 2557  189
- วา่ดว้ยการขึ�นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสัตว์น�าและผูป้ระกอบการ  195
ด้านการประมง พ. ศ. 2556
- วา่ดว้ยการจัดทาํหนังสือกํากบัการจําหน่ายสัตว์น�า พ.ศ. 2553  239
- วา่ดว้ยการประกาศรบัรองให้ออกหนังสือกํากบัการจําหน่ายสัตว์น�า  256
พ. ศ. 2553
- วา่ดว้ยการออกใบรบัรองสขุลักษณะ GMP และใบรบัรองระบบการ  267
วเิคราะห์อันตรายและจดุวกิฤตที�ต้องควบคุม (HACCP) ในสถานประกอบการ
ผลติภัณฑ์ประมง พ.ศ.2547
- วา่ดว้ยการขอรบัใบรบัรองสขุอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น�า พ.ศ.2547  275
- วา่ดว้ยการมอบเขม็เกียรติคุณแก่ผูป้ฏิบัติงานแก้ไขป�ญหาการทําการประมง      283
ผดิกฎหมาย พ.ศ.2562



สารบัญ

เรื�อง                                                                 หน้า

ระเบียบกรมประมง อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี
 
- ว่าดว้ยการส่งตวัอยา่งเพื�อวิเคราะห์ยงัห้องปฏบัิตกิาร พ.ศ. 2561                     287
- ว่าดว้ยการขึ�นทะเบียนห้องปฏบัิตกิารเพื�อตรวจรบัรองคุณภาพผลติภณัฑ์         292
สัตว์น�า พ.ศ. 2561
- ว่าดว้ยการชาํระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตผา่นระบบ                       309
Fisheries Single Window (FSW) พ. ศ. 2561
- ว่าดว้ยการชาํระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตผา่นระบบ                        314
Fisheries Single Window (FSW) พ. ศ. 2559
- ว่าดว้ยการลงทะเบียนเข้าใชร้ะบบเชื�อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนนุ       318
ใบอนญุาตและใบรบัรองผา่นอินเทอรเ์น็ตของกรมประมง พ.ศ. 2559
- ว่าดว้ยการลงทะเบียนเข้าใชร้ะบบเชื�อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนนุ       368
ใบอนญุาตและใบรบัรองผา่นอินเทอรเ์น็ตของกรมประมง พ.ศ.. 2558
 
ระเบียบกรมประมง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป�า พ.ศ. ๒๕๖๒
 
- ว่าดว้ยการแจง้การครอบครองสัตวป์�าสงวนและซากสัตว์ป�าสงวน                  406
การออกใบอนญุาตครอบครองสัตว์ป�าสงวนชั�วคราวและการออกใบรบัรอง
การครอบครองซากสัตว์ป�าสงวนสําหรบัสัตวป์�าสงวนชนิดวาฬบรูดา้
(Balaenoptera edeni) วาฬโอมรูะ (Balaenoptera omurai) เตา่มะเฟ�อง
(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodontypus) พ.ศ.2562



ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอรับใบรับรองการจบัสัตว์น ้าหรือ 

ใบรับรองการผลิตผลติภัณฑ์สัตวน์ ้าหรือการแปรรูปสตัวน์ ้า 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอรับ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือ

ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  29  ธันวาคม   
พ.ศ.  2558 

(2) ระเบียบกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดแบบ  วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับสัตว์น ้าหรือ
ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ลงวันที่   
4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 3 ในระเบียบนี  
“ใบรับรองการจับสัตว์น ้า”  หมายความว่า  เอกสารเพ่ือรับรองว่าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั น

มาจากสัตว์น ้าที่จับโดยเรือประมงไทย  และได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย   
“ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า”  หมายความว่า  เอกสาร 

เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั นแปรรูปในประเทศไทย  โดยใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้าที่จับโดยเรือประมง  
ที่มิใช่เรือประมงไทยและได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย   

ข้อ 4 ผู้ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผู้ใดประสงค์จะยื่นค้าขอรับใบรับรองการจับสตัวน์ า้
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะส่งออกนั น
จะต้องมาจากสถานประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงรับรอง  หากส่งออกไปสหภาพยุโรป
ต้องเป็นสถานประกอบการในบัญชีรายชื่อที่สหภาพยุโรปประกาศรับรอง 

การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค้าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ
ก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันท้าการ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นอื่นใดอันท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้แจ้งเป็นหนังสือแสดงเหตุผลความจ้าเป็นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือพิ จารณา 
เป็นรายกรณีไป 

ข้อ 5 การยื่นค้าขอตามข้อ  4  ให้ยื่นค้าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  
ดังต่อไปนี  

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

1 



(1) การขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  ให้ยื่นผ่านระบบ  Thai  Flagged  Catch  Certification  
System 

(2) การขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ให้ยื่นผ่านระบบ  
PSM  linked  and  Processing  Statement  System   

ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นค้าขอผ่านระบบตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ได้  ณ  สถานที่  
ดังต่อไปนี  

(1) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง   
(2) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมงสงขลา  จังหวัดสงขลา  

หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
ข้อ 6 เมื่อได้รับค้าขอรับใบรับรองแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอออกใบรับค้าขอให้แก่ผู้ขอรับ

ใบรับรองและด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐาน   
กรณีที่ค้าขอรับใบรับรอง  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบรับรอง

แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบรับรอง  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่ก้าหนด   

กรณีที่ผู้ขอรับใบรับรองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบรับรอง  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าค้าขอรับใบรับรองนั นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดให้ผู้ขอรับใบรับรอง
ทราบ   

ข้อ 7 การพิจารณาออกใบรับรอง  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี   เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นไม่ได้มาจากการท้าประมง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(1) การพิจารณาออกใบรับรองการจับสัตว์น ้า  ให้ตรวจสอบหนังสือก้ากับการซื อขายสัตว์น ้า  
(MCPD)  หนังสือก้ากับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าจากเรือประมงพื นบ้าน  (กรณีเรือประมงพื นบ้าน)  
เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าภายในประเทศ  ฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  และเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใด 

(2) การพิจารณาออกใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ให้ตรวจสอบ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าที่ออกโดยประเทศเจ้าของธงเรือ  (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป)  หนังสือก้ากับ  
การจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า  (IMD)  เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้า  และเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 

ข้อ 8 กรณีที่ค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
หรือการแปรรูปสัตว์น ้า  และเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีหรือ  
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบรับรอง  ดังต่อไปนี  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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(1) กรณีส่งออกสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ต้องการรูปแบบแบบเดียวกันกับใบรับรอง 
ที่ใช้ส่งออกสหภาพยุโรป  ให้ออกใบรับรองการจับสัตวน์ ้าของประเทศไทย  (CATCH  CERTIFICATE  OF  
THAILAND)  หรือใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย  (SIMPLIFIED  CATCH  CERTIFICATE  
OF  THAILAND)  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  (ANNEX  IV)  แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีส่งออกประเทศอื่นที่ไม่ต้องการรูปแบบแบบเดียวกันกับใบรับรองที่ใช้ส่งออก 
สหภาพยุโรป  ให้ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าส้าหรับสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีแหล่งก้าเนิดจาก
ประเทศไทย  (CATCH  CERTIFICATE  For  fish  and  fishery  products  originated  from  Thailand)  หรือ
ใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย  
( SIMPLIFIED  CATCH  CERTIFICATE  For  fish  and  fishery  products  originated  from  
Thailand)  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น า้ในประเทศไทย  (Processing  
Statement  For  fishery  products  processed  in  Thailand)  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่มีค้าสั่งไม่ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ 
การแปรรูปสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งการพิจารณาด้วย   

ข้อ 9 แบบค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น า้  หรือแบบค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  ใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ
การแปรรูปสัตว์น ้า  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี  

ข้อ 10 ค้าขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
หรือการแปรรูปสัตว์น ้าที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา   
ให้ถือว่าเป็นค้าขอตามระเบียบนี   และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  

ในกรณีค้าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค้าขอดังกล่าวแตกต่าง  
ไปจากที่ก้าหนดในระเบียบนี   ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอมีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอหรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ้าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี  

ข้อ 11 ใบรับรองการจับสัตว์น ้า  หรือค้าขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือ 
การแปรรูปสัตว์น ้าที่ออกก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นอายุหรือถูกเพิกถอน   

ข้อ 12 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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แบบค ำขอรับใบรับรองกำรจับสัตว์น  ำ  
 

เลขที่หนังสือ                                           
วันที่          เดือน                      ปี          

 

เรื่อง  ขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า  
 

เรียน        
 

ด้วยบริษัท       มีความประสงค์ขอรับใบรับรองการจับสัตว์น ้า เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการขอส่งออกสินค้า                                 ไปยัง
ประเทศ     ทั งนี  บริษัทฯ ได้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้า พร้อมแนบ
หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี  

 

1. แสดงใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (Health Certificate) หรือแนบค้าขอใบรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

2. แนบหนังสือก้ากับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าจากเรือประมงพื นบ้าน (กรณีเรือประมง
พื นบ้าน) และส้าเนา จ้านวน 1 ฉบับ 

3. แนบส้าเนาหนังสือก้ากับการซื อขายสัตว์น ้า (MCPD) จ้านวน 1 ฉบับ 
4. แนบเอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าภายในประเทศ จ้านวน 1 ฉบับ 
5. แนบส้าเนาฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า จ้านวน 1 ฉบับ  
6. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 

พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีโรงงานมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ท้าการแทน)  

7. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีผู้ส่งออกมอบอ้านาจให้โรงงานเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าด้วย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ชื่อ    )  
ต้าแหน่ง    

ประทับตราบริษัท 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. กรณีสตัว์น ้าได้มาจากเรือประมงที่มีขนาดตั งแต่ ๒๐ ตันกรอสขึ นไป ให้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้า 
 2. กรณสีัตว์น ้าไดม้าจากเรือประมงท่ีมีขนาดต่้ากว่า ๒๐ ตันกรอส ให้กรอกข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น ้าแบบง่าย   
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แบบค ำขอรับใบรับรองกำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำหรือกำรแปรรูปสัตว์น  ำ  
 

เลขที่หนังสือ                                           
วันที่            เดือน                        ป ี            

 

เรื่อง ขอรับใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า  
 

เรียน        
 

ด้วยบริษัท ……………………………………………………………………………………… มีความประสงค์ขอรับใบรับรอง
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอส่งออกสินค้า ................................ 
.........................................................ไปยังประเทศ……………………………………...................................... ทั งนี  บริษัทฯ 
ได้กรอกข้อมูลในใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า พร้อมแนบหรือแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการยื่นค้าขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี  

 

1. แสดงใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (Health Certificate) หรือแนบค้าขอใบรับรอง
สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

2. แสดงส้าเนาหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD)  
3. แนบส้าเนาใบรับรองการจับสัตว์น ้าที่ออกโดยประเทศเจ้าของธงเรือ (กรณีส่งออกสหภาพยุโรป) 

จ้านวน 1 ฉบับ 
4. แนบเอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้า จ้านวน 1 ฉบับ 
5. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 

พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีโรงงานมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

6. แนบหนังสือมอบอ้านาจ และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ จ้านวน 1 ฉบับ 
พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีผู้ส่งออกมอบอ้านาจให้โรงงานเป็น 
ผู้ท้าการแทน) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า 

ด้วยจะขอบคุณมาก  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ชื่อ    )  
ต้าแหน่ง    

ประทับตราบริษัท 
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(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 
ใบรับค ำขอรับใบรับรอง 

เลขท่ี........................................... 
วันท่ี................................... 

หน่วยงานผู้รับค้าขอ.................................................................................................................................. 

ได้รับค้าขอรับใบรับรองจากบริษัท....................................................................................................
ดังต่อไปนี  

 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าของประเทศไทย (CATCH CERTIFICATE OF THAILAND)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE OF 

THAILAND)  
 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า (ANNEX IV) 
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าส้าหรบัสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าท่ีมแีหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย 

(CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated from Thailand)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสตัว์น ้าและผลิตภัณฑส์ตัว์น ้าท่ีมีแหล่งก้าเนดิจาก

ประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated 
from Thailand)  

 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้าในประเทศไทย (Processing 
Statement For fishery products processed in Thailand) 

เลขท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง........................................................................................................ 
วันท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง.......................................................................................................... 

 
                        ลายช่ือ...................................................................เจ้าหน้าท่ี 
                               (....................................................................) 
                        ต้าแหน่ง................................................................. 
 

 
(ส ำหรับผู้ขอรับใบรับรอง) 

ใบรับค ำขอรับใบรับรอง 
เลขท่ี........................................... 

วันท่ี................................... 

หน่วยงานผู้รับค้าขอ.................................................................................................................................. 

ได้รับค้าขอรับใบรับรองจากบริษัท....................................................................................................
ดังต่อไปนี  

 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าของประเทศไทย (CATCH CERTIFICATE OF THAILAND)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายของประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE OF 

THAILAND)  
 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้า (ANNEX IV) 
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าส้าหรบัสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าท่ีมแีหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย 

(CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated from Thailand)  
 ใบรับรองการจับสตัว์น ้าแบบง่ายส้าหรับสตัว์น ้าและผลิตภัณฑส์ตัว์น ้าท่ีมีแหล่งก้าเนดิจาก

ประเทศไทย (SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE For fish and fishery products originated 
from Thailand)  

 ใบรับรองการผลติผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าหรือการแปรรูปสัตว์น ้าในประเทศไทย (Processing 
Statement For fishery products processed in Thailand) 

เลขท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง........................................................................................................ 
วันท่ีหนังสือค้าขอรับใบรับรอง.......................................................................................................... 

 
                        ลายช่ือ...................................................................เจ้าหน้าท่ี 
                               (....................................................................) 
                        ต้าแหน่ง................................................................. 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

พ.ศ.  256๑ 
 

 

เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  105  (2)  นั้น  มีลักษณะ
เป็นทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจนเกินส่วน
ของท รัพ ย์สิ น   ตามมาตรา   1๓27   วรรคสอง   แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์   
ซึ่งตามมาตรา  1327  วรรคสอง  กําหนดให้สามารถขายทอดตลาดและเก็บเงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน   
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่ง
ยึดไว้ออกขายทอดตลาด  กรมประมงจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้  พ.ศ.  256๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   

อันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําความผิดในทะเลตามพระราชกําหนด  
การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  ประมงจังหวัด  หรือผู้อํานวยการกองกฎหมาย  

แล้วแต่กรณี 
“ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามมาตรา  105  

วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ข้อ ๕ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  105  (2)  แห่งพระราชกําหนด  

การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในการสั่งยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มา
จากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือ  
หรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าวออกขายทอดตลาด  ให้ย่ืนคําร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ที่สั่งยึดสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํานั้นไว้  ตามแบบ  ขส.  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําร้องขอตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้รายงานไปยังสํานักงาน
ประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตํารวจนครบาล  ให้รายงานไปยังกองกฎหมาย  
กรมประมง  หรือสํานักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นถูกยึดไว้  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาถึงความสะดวกและประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดเป็นสําคัญ 

เม่ือสํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  ได้รับเร่ืองแล้ว   
ให้ดําเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า   

ข้อ ๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจสั่งขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ออกขายทอดตลาด 

(๑) ประมงจังหวัด  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  ในกรณีการกระทําความผิดมีการร้องทุกข์ภายใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ในการดําเนินการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้

ออกขายทอดตลาด  ให้กระทําผ่านคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการประเภทวิชาการ 
ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ  หรือประเภทท่ัวไปไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  เป็นประธานกรรมการ   
และข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป  หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานข้ึนไป  
เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ วิธีการขายทอดตลาด  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  

แล้วแต่กรณี  ประกาศการขายทอดตลาด  โดยระบุประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  จํานวนหรือปริมาณ  
สภาพแสดงรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่จะขาย  สถานที่ เก็บรักษา  และสถานที่ 
ที่จะดําเนินการขายทอดตลาด  รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํานั้น  ตลอดจนเง่ือนไขเก่ียวกับการขายทอดตลาด  โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  วัน  
และดําเนินการขายให้เสร็จสิ้น  ภายใน  10  วันทําการ  หรือภายในระยะเวลาตามที่ เห็นสมควร   
ตามสภาพของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ประกาศการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้แบบ  ขส.  3  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้ ปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ที่ จะดําเนินการ   

ขายทอดตลาด  หรือประกาศการขายทอดตลาดในเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ข้อ ๑๑ การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการกําหนดราคาเริ่มต้นของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์  

สัตว์น้ําที่จะขายทอดตลาด  โดยคํานึงถึงสภาพและราคาในขณะที่จะดําเนินการขายทอดตลาด 
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การกําหนดราคาเริ่มต้นตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสืบราคาปัจจุบันจากสํานักงานสะพานปลา
หรือสํานักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง  หากไม่มีหน่วยงาน
หรือมีหน่วยงานแต่ไม่มีข้อมูลให้สอบถามจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด  ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้
ให้สืบราคาจากท้องตลาด   

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา   
ในการขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๓ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด   

ข้อ ๑๔ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เม่ือคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้ 
หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  แล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาด  
ถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจํา  หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดเวลา  
ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจํา  (ถ้ามี)  แล้วนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดใหม่  
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย  เม่ือขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย  ถ้าเหลือเงินสุทธิ  
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาด  คร้ังก่อนให้เรียกชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น 

สัญญาขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  4  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 1๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีผู้ เข้าสู้ราคา  หรือมีผู้เสนอราคาต่ํากว่าราคา   

ที่กําหนดตามข้อ  11  หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้หรือประกาศ
การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการขายทอดตลาด  หรือเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปก่อน  แล้วรายงานให้ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 1๖ การชําระเงิน 
(๑) เม่ือตกลงขายผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที  หรือวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ  25   

ของราคาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ต้องซื้อ  และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน  15  วัน  นับแต่วันทําสัญญา  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร  
แต่ไม่เกิน  30  วัน 

(๒) กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา  ให้ริบเงินมัดจํา 
ที่ผู้ซื้อวางไว้แล้ว  และให้ถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน  
ให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหน้ีที่ผู้ตอ้งชดใช้เงินต้องชําระ 

(๓) การชําระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องชําระเป็นเงินสด  หรือชําระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารคํ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 
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ข้อ 17 การรับเงินจากการขายทอดตลาด  ให้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ  
และเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมบัญชีรายละเอียดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 

ข้อ 18 การโอนและการส่งมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้คณะกรรมการส่งมอบ   
เม่ือผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วน 

กรณีผู้ซื้อต้องการรับมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไปก่อนมีการชําระราคาครบถ้วน  
เนื่องจากสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําอาจมีการเน่าเสีย  ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่าของสัตว์น้ํา   
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ประมูลได้นั้น 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด  และรายงานผลการขายทอดตลาด
ต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดให้รับทราบภายใน  7  วันทําการ  นับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ 

รายงานผลการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  5  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 20 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ให้หักค่าใช้จ่ายในการ 

ขายทอดตลาด  และเก็บรักษาเงินนั้นไว้ตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ 21 ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียอาจคัดค้านการขายทอดตลาด   โดยย่ืน คําร้องต่อผู้ สั่ งให้   

ขายทอดตลาดภายในเวลา  15  วัน  นับแต่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น  เม่ือได้รับคําร้องแล้วให้ผู้สั่งให้  
ขายทอดตลาดพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบต่อไป 

ข้อ 22 ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นมีสภาพเน่าเสีย  และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าไม่อาจขายได้ราคาหรือได้ราคาแต่ไม่คุ้มค่าต่อการขายทอดตลาด  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือผู้ ย่ืนคําร้องขอให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดว่าจะให้
ดําเนินการอย่างไร  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะยกสัตว์น้ํา  หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้ราชการ  
ให้รายงานเสนอต่อผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพื่อพิจารณาสั่งการให้นําไปมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลใด  
หรือนําไปทําลาย  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ 23 ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขายทอดตลาด  และคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
ได้ดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหา
ยินยอมยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการแล้ว  ผู้สั่งให้ขายทอดตลาดอาจพิจารณา 
สั่งให้งดการขายทอดตลาดที่ยังไม่บริบูรณ์ได้ 

ข้อ 24 ในกรณีที่ขายทอดตลาดแล้วเสร็จ  และต่อมาคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ดําเนินการ
เปรียบเทียบตามมาตรา  170  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  โดยผู้ต้องหายินยอม 
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้แก่ทางราชการ  หรือกรณีที่ มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ ริบสัตว์น้ํา 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  
นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ   

23 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของกลาง  
ให้สํานักงานประมงจังหวัดหรือกองกฎหมาย  กรมประมง  แล้วแต่กรณี  นําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  20  
ส่งคืนให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ ย่ืนคําร้องขอให้นําสัตว์น้ํ าห รือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํ านั้น   
ออกขายทอดตลาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

24 



แบบ ขส. ๑ 

              
       

            
 
  

                            

ค ำร้องขอใหด้ ำเนนิกำรขำยทอดตลำด 
 

                เขียนที่............................................... 
วันที…่………………เดือน………………………พ.ศ………………… 

 

  ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)…………………………………………………………………………… 
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้มีค้าสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ (หรือค้าสั่ง) เลขที่.......................................................................
ลงวันที่........................................................ตามรายการดังต่อไปนี  
  ๑. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๒. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๓. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 
  ๔. ………………………………………………………………..น ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม 
โดยให้ดูแลและเก็บรักษาไว้ในเรือประมง ชื่อ............................................หมายเลขทะเบียน……………………………………… 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการให้กับข้าพเจ้าด้วย 
 
 
       
     ลงชื่อ……………………………………………………………………ผู้ยื่นค้าร้องขอ 
           (...........……………………………………………………………) 
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ค ำสั่ง ............................................................................. 
ที่ ........../............... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด 
_____________________________ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำดไว้ดังนี้
  ๑. ……………………………………………..…ต ำแหน่ง................................ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ………………………………………………..ต ำแหน่ง................................ กรรมกำร 
  ๓. …………………………………..…………...ต ำแหน่ง................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  โดยให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำหรือ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 256๑ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
      (...................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คณะกรรมกำรขำยทอดตลำด จะต้องประกอบด้วยข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
            ช ำนำญกำร หรือประเภททั่วไปไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน เป็นประธำนกรรมกำร และข้ำรำชกำร 
            ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนขึ้นไป  
            เป็นกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำสองคน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
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             ประกาศ…………………. 
              ที…่………./…………….. 
  เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 

_______________________________ 
 

  ด้วย ….…..…(ส้านักงานประมงจังหวัด  /  กองกฎหมาย กรมประมง)…….……มีความประสงค์ 
จะขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 105 (2) 
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ้านวน…………..…….รายการ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ  
  ก้าหนดท้าการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่…………………ณ…………………………..………………… 
  - เวลา………….………… ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาด 
  - เวลา…………….……… ลงทะเบียน 
  - เวลา…………….……... เริ่มการประมูล 
  ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ดูสภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ให้ถือว่าทราบรายละเอียด
และสภาพต่าง ๆ ของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขายทอดตลาดครั งนี ดีแล้ว 
  เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี  
  ๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่านั น
โดยยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังนี  
     (๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
จ้านวน ๑ ชุด 
     (๒) นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคล พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน ๑ ชุด 
     (๓) กรณีให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน ให้ยื่นหนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาเอกสารตาม (๑) 
หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
  ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการ และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาด  
  ๓. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
  ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่  ณ สถานที่ 
ขายทอดตลาดรายใดมีพฤติกรรมที่อาจท้าให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม หรือรบกวน 
การด้าเนินการหรือการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจสั่งให้ผู้นั นออกจากสถานที่ 
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั น 
  ๕. กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลง 
ด้วยวิธีการขานราคา พร้อมทั งแสดงความตกลงให้กับผู้ เสนอราคาสูงสุด  โดยจะต้องไม่ต่้ากว่าราคาที่ 
คณะกรรมการขายทอดตลาดก้าหนดไว้ 
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  ๖. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดนั น 
ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดราคาต่้ากว่าราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาด
มีอ้านาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน 
  ๗. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะประมูลจะต้องช้าระเงินทันที หรือวางเงินมัดจ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ต้องซื อ และช้าระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน 
นับแต่วันท้าสัญญา เว้นแต่กรณีมีเหตุจ้าเป็นให้ขออนุญาตผู้สั่งให้ขายทอดตลาดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30 วัน 

๘. กรณีผู้ซื อวางเงินมัดจ้าไว้แล้วไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือภายในก้าหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจ้า 
ที่ผู้ซื อวางไว้แล้ว และให้ถือว่าเงินมัดจ้านั นเป็นส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน 
โดยให้น้าไปช้าระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหนี ที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องช้าระ 

 ๙. การช้าระราคาสิ่งของที่ขายทอดตลาดต้องช้าระเป็นเงินสด หรือช้าระด้วยเช็คธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค ้าประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 

 ๑๐. เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๗ แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้น้าเงินมาช้าระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอ้านาจริบเงินมัดจ้า (ถ้ามี) แล้วน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออก
ขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้สู้ ราคาสูงสุดทราบก้าหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด 
ให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั งก่อน คณะกรรมการขายทอดตลาดชอบที่จะเรียก
ให้ช้าระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้สู้ราคาสูงสุดเดมิได้ 
  ๑๑. เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดน้าเงินมาช้าระให้ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้แก่ผู้ชนะประมูล โดยผู้ชนะประมูลจะต้องขนย้ายสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษาภายใน ๕ วันท้าการ นับตั งแต่วันที่ช้าระเงินถูกต้องครบถ้วน หากพ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น ้านั น 
       ส้าหรับกรณีผู้สู้ราคาสูงสุดต้องการรับมอบสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปก่อนมีการ
ช้าระราคาครบถ้วน เนื่องจากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอาจมีการเน่าเสีย ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่า
ของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ประมูลได้นั น 
  ๑๒. ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประมูลราคาได้รับทราบข้อความทั งหมดและเข้าใจดี 
ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจเสนอราคาในครั งนี  และถ้าหากมีปัญหาอย่างใด 
อย่างหนึ่งขอให้ทักท้วงก่อนวันประมูลครั งนี ด้วย 
 
     ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………… 
   
 
 
       (……………………………………………) 
          ประมงจังหวัด / ผู้อ้านวยการกองกฎหมาย กรมประมง 
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บัญชีรายช่ือสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ 
จ้านวน………………….รายการ 

 
ล้าดับ รายการ จ้านวน/ปริมาณ สถานที่เก็บรักษา 
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  แบบ ขส. 4 

สัญญาขายทอดตลาด 
 

ท ำท่ี………..…………………………….. 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 

 

  ส ำนักงำนประมงจังหวัด.../  กองกฎหมำย  กรมประมง  ได้ท ำกำรขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่ งยึดไว้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๕ (๒) 
แห่ งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ .ศ .  2558 และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  ตำมประกำศขำยทอดตลำด 
ที…่….......…./…..........…..ลงวันที่………......เดือน………………………….พ.ศ…………….  
  โดยที่………………………………………………………………..เป็นผู้ประมูลซื อได้จำกกำรขำยทอดตลำด 
จึงได้ท ำสัญญำนี ขึ นมำระหว่ำง ส ำนักงำนประมงจังหวัด... / กองกฎหมำย กรมประมง โดย…………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ขำย ฝ่ำยหนึ่งกับ  
 กรณีบุคคลธรรมดำ นำย/นำง/นำงสำว ……………………………………………………….…………………. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….…………………….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่……………
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด…………………… 
  กรณีนิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว……….………………..…………………………………………………………………………………………….. 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่……………….……….............................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่………………….…
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ต ำบล/แขวง………………….……อ ำเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด……………………….. ในฐำนะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ ผู้ซื อ อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน ดังมีข้อควำมต่อไปนี  
  ข้อ 1. ผู้ซื อเป็นผู้เสนอรำคำสูงสุดในกำรขำยทอดตลำด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้สัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำล ำดับที่………………………………………………………………………… ของบัญชีรำยชื่อสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ตำมประกำศ…………………………………..ที่…………./………….. เรื่อง ขำยทอดตลำดสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดไว้ ลงวันที่……….…....เดือน……………………..……..พ.ศ……………. 
รวมเป็นจ ำนวนเงินสุทธิ……………...................................บำท (……………………………………) ซึ่งผู้ขำยได้ตกลงขำยสัตว์น  ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำมจ ำนวนเงินดังกล่ำว 
  ข้อ 2. ผู้ซื อได้วำงเงินมัดจ ำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของของรำคำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำตำม
ข้อ 1 เป็นจ ำนวนเงิน……….……………….………………บำท (……………………..………………………………..) ให้กับผู้ขำย 
ซึ่งผู้ขำยได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวในวันนี แล้ว โดยผู้ซื อได้ช ำระเป็น 
     เงินสด  
     เช็ค จ ำนวน……………...ฉบับ 
     ๑. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๒. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
     ๓. เช็คธนำคำร…………………...........เลขที่….………..…………..ลงวันที่………………………………
จ ำนวนเงิน……………………….บำท (………………………………………………) 
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  ข้อ 3. ผู้ซื อตกลงจะช ำระรำคำส่วนที่ยังค้ำงอยู่ เป็นจ ำนวนเงิน…………………………………บำท 
(……………………………………………) ให้กับผู้ขำยจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภำยในก ำหนด…………………… วัน
นับแต่วันท ำสัญญำนี  
  ข้อ 4. ถ้ำผู้ซื อผิดสัญญำ ไม่ช ำระเงินส่วนที่ยังค้ำงอยู่ ผู้ซื อยินยอมให้กับผู้ขำยริบเงินมัดจ ำ 
และท ำกำรขำยทอดตลำดได้ใหม ่
  ข้อ 5. ผู้ซื อจะต้องเป็นผู้เสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอน และต้องเสียภำษีจำกกำรขำยทรัพย์ดังกล่ำว 
  ข้อ 6. ผู้ขำยสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบในควำมเสียหำยของสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น  ำที่ตกลงซื อขำยกันตำมสัญญำนี  
  สัญญำนี ได้ท ำขึ นเป็นสองฉบับ ทุกฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร คู่สัญญำได้อ่ำน 
และเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำนี ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 
 
 
 
  ลงชื่อ……………………………………ผู้ขำย      ลงชื่อ……………………………………ผู้ซื อ 
       (...........................................)                                              (..............................................) 
 
  ลงชื่อ……………………………………พยำน      ลงชื่อ……………………………………พยำน 
       (...........................................)                                               (.............................................) 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การตรวจรับรองชนิด  ลักษณะ  

คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด  การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  น้ํา  สัตว์น้ํา  หรือปัจจัยการผลิต 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบ  กําหนดขั้นตอน  วิธีปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐาน 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การตรวจรับรองชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด   
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  น้ํา  สัตว์น้ํา  หรือปัจจัยการผลิต  เป็นการเฉพาะรายไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในระเบียบนี้   
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  หรือขอให้มีการตรวจรับรองชนิด  ลักษณะ  
คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด  การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  น้ํา  สัตว์น้ํา  หรือปัจจัยการผลิต  
เป็นการเฉพาะรายให้ย่ืนคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  ๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
   (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล   
   (๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุ 

ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง   
   (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ๒.๓ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  

ให้แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับคําขอ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ   
และผู้รับมอบอํานาจ 

ข้อ ๓ สถานที่ในการย่ืนคําขอ   
  ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  หรือขอให้มี

การตรวจรับรองชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด  การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
น้ํา  สัตว์น้ํา  หรือปัจจัยการผลิต  เป็นการเฉพาะราย  ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒  พร้อมทั้งตัวอย่างที่จะขอให้มี
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การตรวจสอบรับรอง  ณ  ศูนย์ ฯ  สถาบัน  สถานี  ทางวิชาการของกรมประมง  ที่ประจําอยู่ทั่วประเทศ  
ตามชนิดและประเภทที่จะขอให้มีการตรวจรับรอง   

ข้อ ๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ  
และเอกสารหลักฐานตามคําขอพร้อมทั้งตัวอย่างที่จะขอให้มีการตรวจสอบ  และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๓  วันทําการ 

เม่ือมีการตรวจสอบ  หรือวิเคราะห์  แล้วเสร็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเสนอเพื่อออกหนังสือรับรอง  
ตามรูปแบบที่แต่ละหน่วยงานกําหนด   

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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เลขที่.................. 
 

แบบคําขอหนงัสือรบัรองหรือขอให้มีการตรวจรบัรองชนดิ ลกัษณะ คณุภาพหรือแหล่งกําเนดิ 
ของสตัว์น้ําใด การตรวจวเิคราะหต์ัวอย่างดนิ น้ํา สตัว์น้าํ หรือปัจจัยการผลติ เปน็การเฉพาะราย 

 
 

เขียนที่.................................................. 
วันที่ ..........เดือน......................พ.ศ. .................. 

 1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)...................................................................................................... 
          1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน        
อายุ............ปี เช้ือชาติ....................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่ที่.................... 
ช่ือบ้าน.............................................ถนน...........................................ตรอก/ซอย.................................................
ตําบล..........................................อําเภอ ...........................................จังหวัด .......................................................  
รหัสไปรษณีย์......................หมายเลขโทรศพัท์.................................... E-mail :………………..….......……............…  

 

   1.2 นิติบุคคลประเภท.................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่                                                              สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มี 
สัญชาติไทย................สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................................. 
ถนน......................................หมู่ที่............. ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศพัท์......................................................... 
E-mail :………………..………............................. 
 ขอย่ืนแบบคําขอน้ีเพ่ือ ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 พร้อมนี้ได้แนบตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ คือ .................................................................................   
.......................................................................................................จํานวน ........................................................... 
          
                 ผู้ย่ืนคําขอมีความประสงค์ขอรับตัวอย่างและสัตว์นํ้าต่าง ๆ ที่เหลือคืน 
 

                 ผู้ย่ืนคําขอไม่มคีวามประสงค์ขอรับตัวอย่างและสัตว์นํ้าต่าง ๆ ที่เหลือคืน  
 
 
       ผู้ย่ืนคําขอ ...................................................... 
           (                   ) 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมประมง 
เร่ือง  การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น  ตามมาตรา  ๑๐๒  (๕)  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และเพื่อถือปฏิบัติ 
เป็นแนวเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสี่  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  เร่ือง  การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการค้น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศ

เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอเร่ือง

ต่ออธิบดีกรมประมงเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  และคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
(๑) “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๒) “หมายค้น”  หมายความว่า  หนังสือบงการที่ศาลออกตามเหตุของบทบัญญัติกฎหมาย 

เพื่อค้นหาบุคคลหรือสิ่งของในที่รโหฐาน 
(๓) “ที่รโหฐาน”  หมายความว่า  ที่ต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน 
(๔) “สาธารณสถาน”  หมายความว่า  สถานที่ใด ๆ  ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
(๕) “ศาล”  หมายความว่า  ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะทําการค้น 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ไต่สวนมูลฟ้อง   

หรือพิจารณา 
(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด  หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย  หรือมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําผิด 

36 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 
(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล  ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่น

ไม่ได้แล้ว 
ข้อ ๖ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอให้ออกหมายค้นซึ่งออกเพื่อพบหรือจับบุคคล   

เว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วย  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้น
และหมายจับ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น  นอกจากต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้ว  
จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

หมวด  ๒ 
การร้องขอหมายค้น 

 
 

ข้อ ๘ การร้องขอให้ออกหมายค้น  ให้ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะทําการค้น 
ข้อ ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายค้น  จะต้องเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้อง

กับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น  และต้องพร้อมที่จะมาให้ผู้พิพากษาสอบถามก่อน
ออกหมายได้ทันที  และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป
ตั้งแต่ระดับชํานาญงาน  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตร  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่ร้อย
ตํารวจตรีหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป 

ข้อ ๑๐ คําร้องขอให้ศาลออกหมายค้น  ต้องมีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องระบุลักษณะและสิ่งของที่ต้องการหาและยึด  หรือชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปพรรณ  อายุของบุคคล

ที่ต้องการหา  และสถานที่ที่จะค้น  ระบุบ้านเลขที่  ชื่อตัว  ชื่อสกุลและสถานะของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เท่าที่ทราบ  หากไม่สามารถระบุบ้านเลขที่ที่จะค้นได้  ให้ทําแผนที่ของสถานที่ที่จะค้นและบริเวณใกล้เคียงแทน 

(๒) ต้องระบุเหตุที่จะออกหมายค้น  ตามข้อ  ๔  พร้อมสําเนาเอกสารซึ่งสนับสนุนเหตุแห่ง 
การออกหมายค้น 

(๓) แนบแบบพิมพ์หมายค้นที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสําเนา  รวมทั้งเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
เช่น  บันทึกคําร้องทุกข์  หนังสือมอบอํานาจให้ร้องทุกข์  เป็นต้น  มาท้ายคําร้อง 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ร้องขอหรือเจ้าพนักงานผู้รับมอบหมายจากผู้ร้องขอนําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบ
ตามข้อ  ๑๐  ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา  “ลับ”  ย่ืนต่อศาลที่ขอให้ออกหมายนั้น 

ข้อ ๑๒ กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการร้องขอในเวลาปกติ
ตามข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  และหากมีเหตุจําเป็นกรณีผู้พิพากษาที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาส่ัง 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ไม่อาจมาอยู่ที่ศาลได้  ผู้ร้องขออาจนําคําร้องไปย่ืนต่อผู้พิพากษานั้นโดยตรงก็ได้  โดยติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ศาลที่ประจําอยู่ที่ศาลน้ัน  เพื่อทราบถึงสถานที่ที่จะนําคําร้องไปย่ืน 

ข้อ ๑๓ การร้องขอให้ออกหมายค้น  ผู้ร้องขอต้องเสนอพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าบุคคล 
หรือสิ่งของที่ค้นหาอยู่ในสถานที่ที่จะค้น  และ 

(๑) กรณีค้นหาสิ่งของ 
 (๑.๑) สิ่งของนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ไต่สวนมูลฟ้อง  หรือพิจารณา 
 (๑.๒) สิ่งของนั้นมีไว้เป็นความผิด  หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้

หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิด  หรือ 
 (๑.๓) เป็นสิ่งของซึ่งต้องยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล  ในกรณีที่จะพบหรือจะยึด

โดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 
(๒) กรณีค้นหาบุคคล 
 (๒.๑) บุคคลนั้นถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือ 
 (๒.๒) มีหมายให้จับบุคคลนั้น 
ข้อ ๑๔ การเสนอพยานหลักฐานต่อผู้พิพากษา  ให้ผู้ร้องขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลง

ด้วยตนเอง  รวมทั้งตอบคําถามของผู้พิพากษาเก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนหรือพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนถึงเหตุแห่งการขอออกหมายนั้น 

ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อมูลอันเป็นเหตุแห่งการออกหมายค้นควรมาเบิกความต่อผู้พิพากษา
ด้วยตนเอง  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาเบิกความต่อผู้พิพากษาได้  ผู้ร้องขออาจใช้บันทึกถ้อยคํา
ของบุคคลดังกล่าวที่ได้สาบานตนว่าจะให้ถ้อยคําตามความเป็นจริง  และได้กระทําต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่นั้นได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการให้ถ้อยคํา
ตรงตามบันทึก  เสนอเป็นพยานหลักฐานประกอบคําเบิกความของผู้ร้องขอก็ได้ 

ข้อ ๑๕ พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายค้นให้รวมถึง 
(๑) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน  เช่น  บันทึกการสอบสวน  บันทึกถ้อยคําของสายลับ

หรือข้อมูลที่ได้จากการรายงานของแหล่งข่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือการหาข่าวจากผู้กระทําความผิด
ที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และข้อมูลที่ได้จากรายงานการเฝ้าสังเกตการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์  หรือที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี  เช่น  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ของกลาง  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม  เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ข้อมูลที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออินเตอร์เน็ต  
เป็นต้น 

(๔) ข้อมูลที่ได้จากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  (อ.ก.  ๒๙) 
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ข้อ ๑๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทําการค้นนอกเขตศาลจะร้องขอให้ออกหมายค้นต่อศาลได้
ต่อเม่ือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงและการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจจะเกิดความล่าช้าเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ผู้จะถูกออกหมายจับกําลังจะหลบหนี  หรือสิ่งของที่ต้องการจะหา
หรือยึดกําลังจะถูกโยกย้ายหรือถูกทําลาย 

ข้อ ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอตามข้อ  ๑๖  ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการตั้งแต่ระดับสูงหรือตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ  นายทหารเรือผู้มียศ
ตั้งแต่พลเรือตรี  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่พลตํารวจตรี  ขึ้นไป 

ข้อ ๑๘ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรซึ่งผู้ร้องขอหมายค้นไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้  
ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อผู้พิพากษาทางโทรศัพท์  โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อสารสนเทศประเภทอ่ืนที่
เหมาะสม  เพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นก็ได้ 

ข้อ ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอตามข้อ  ๑๘  ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการตั้งแต่ระดับต้นหรือตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษหรือตําแหน่ง
ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับอาวุโส  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่นาวาเอก  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่
พันตํารวจเอก  ขึ้นไป 

ข้อ ๒๐ การร้องขอตามข้อ  ๑๘  หากสามารถทําให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้  ให้ผู้ร้องขอ
ทําคําร้องพร้อมแสดงเหตุแห่งความจําเป็นเร่งด่วนและเหตุที่ไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้  ข้อมูลและพยานหลักฐาน  
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ  ตามข้อ  ๑๐  จัดส่งมาให้ผู้พิพากษาทางโทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทน้ัน  โดยระบุรหัสประจําหน่วย  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นสําหรับติดต่อผู้ร้องขอ  แล้วให้ผู้ร้องขอโทรศัพท์มายังผู้พิพากษา
เพื่อตอบข้อซักถามและจดบันทึกถ้อยคําของผู้ร้องขอ   

กรณีไม่สามารถทําให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้  ให้ผู้ ร้องขอให้ถ้อยคําต่อผู้พิพากษา 
เพื่อจดบันทึกถ้อยคําของผู้ร้องขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

หมวด  ๓ 
การค้น 

 
 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคําสั่งของศาล  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ค้น  และในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน  หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่า 
มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

(๒) เม่ือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(๓) เม่ือบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
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(๔) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  
หรือได้ใช้หรือมีไว้เพี่อจะใช้ในการกระทําความผิด  หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิด
ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น  ประกอบกับทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน 

(๕) เม่ือที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๗๘ 

การใช้อํานาจตาม  (๔)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สิน
ที่ได้จากการตรวจค้น  รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
สถานที่ที่ถูกตรวจค้น  แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้น
ในทันทีที่กระทําได้  และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ข้อ ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําการค้นในที่รโหฐาน  สั่งให้เจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษา
สถานที่ซึ่งจะค้น  ให้ยอมเข้าไปโดยมิหวงห้าม  อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการ
ตามหมาย  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแสดงหมาย  หรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนาม
และตําแหน่ง 

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคหน่ึงมิยอมให้เข้าไป  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไป   
ในกรณีจําเป็นจะเปิดหรือทําลายประตูบ้าน  ประตูเรือน  หน้าต่าง  ร้ัวหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทํานองเดียวกัน
นั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๓ การค้นในที่รโหฐานต้องกระทําระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  หรือในระหว่างเวลา
ทําการในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
มีข้อยกเว้นดังนี้ 

(๑) เม่ือลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน  ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  จะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสําคัญจะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้  แต่ต้องได้รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีชื่อในหมายค้นซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงาน  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่
ชั้นสัญญาบัตร  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น  มีอํานาจเป็น
หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 

ข้อ ๒๕ การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น  
แต่มีข้อยกเว้นดังนี้ 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จํากัดสิ่ง  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ   
ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจําเลย 

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทําการค้นมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้  เม่ือมีหมาย
อีกต่างหาก  หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 

ข้อ ๒๖ ในการค้นนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าที่ทําได้ 

ข้อ ๒๗ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น  จะขัดขวางถึงกับทําให้
การค้นไร้ผล  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอํานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทําการค้นเท่าที่จําเป็น  เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทําให้การค้นนั้นไร้ผล 

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย  พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ค้นมีอํานาจค้นตัวผู้นั้น  และยึดสิ่งของต่าง ๆ  ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  และการค้นนั้นจักต้องกระทํา
โดยสุภาพ  ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น 

ข้อ ๒๘ สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น  ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้  หรือให้ทําเครื่องหมายไว้
เป็นสําคัญ 

ข้อ ๒๙ การค้นในที่รโหฐานนั้น  ก่อนลงมือค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์
เสียก่อน  และเท่าที่สามารถจะทําได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  
หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้  ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้อง
มาเป็นพยาน 

การค้นที่อยู่หรือสํานักงานของผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทําต่อหน้าผู้นั้น   
ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากํากับจะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากํากับก็ได้  ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้น
ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่  บุคคลในครอบครัว  ผู้ต้องหา  จําเลย  ผู้แทน 
หรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง  ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 

ข้อ ๓๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น  และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมี
บัญชีรายละเอียดไว้ 

บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่  บุคคลในครอบครัว  ผู้ต้องหา  
จําเลย  ผู้แทนหรือพยานฟัง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือรับรองไว้ 

ข้อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ค้นโดยมีหมาย  ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในข้อก่อน
พร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา  ถ้าพอจะส่งได้  ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กําหนดไว้ในหมาย 

ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน  ให้ส่งบันทึก  บัญชี
และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น 

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้น   
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ในเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด   
หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

ข้อ ๓๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดการตามหมายค้นแล้ว  ให้บันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น
ว่าจัดการตามหมายได้หรือไม่  แล้วให้ส่งบันทึกไปยังศาลที่ออกหมายโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า  ๑๕  วัน  
นับแต่วันจัดการตามหมาย   

ข้อ ๓๔ เม่ือมีเหตุที่จะเพิกถอนหมายค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงาน
หรือแจ้งให้ศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว  เพื่อให้ผู้พิพากษาไต่สวนและมีคําสั่งเป็นการด่วน   

เม่ือผู้พิพากษามีคําสั่งให้เพิกถอนหมายค้นแล้ว  บุคคลท่ีเก่ียวข้องอาจร้องขอให้ผู้พิพากษา 
ออกหลักฐานการเพิกถอนหมายค้นนั้นให้ก็ได้ 

ข้อ ๓๕ บันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น  ให้ใช้ตามแบบท่ีกําหนด
ท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 
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บนัทกึการตรวจค้น 

เขียนที่......................................................... 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ................. 
 
  บันทึกน้ีแสดงว่า วันน้ีเวลา.......................................................น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ได้มาขอทําการตรวจค้น....................................................................เลขที่...................ถนน....................................
ซอย.......................................หมู่ที่...............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด............................โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... 
เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลแทนเจ้าของ เน่ืองจาก......................................................................................................... 
........................................................................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้พบ 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ซึ่งเป็น........................................................................ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัว และช้ีแจงวัตถุประสงค์ต่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 
…………………………………………………………………………….....................เข้าใจในวัตถุประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
แล้วจึงเป็นผู้นําทําการตรวจค้น  ซึ่งก่อนลงมือทําการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้แสดงความบรสิุทธ์ิให ้
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................. 
ดูเป็นที่พอใจแล้ว จึงเริ่มทําการตรวจค้น 
  ผลการตรวจคน้ปรากฏว่า............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   เสร็จสิ้นการตรวจค้นเวลา.................................น.  หลังการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดง
ความบริสุทธ์ิให้  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ดูจนเป็นที่น่าพอใจอีกคร้ังหน่ึง 
  อน่ึง ในการตรวจคน้คร้ังน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติอย่างสุภาพ มิได้ทําการขู่เข็ญ บังคับ หรือ
กระทําประการหน่ึงประการใดอันเป็นการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจต่อผู้หน่ึงผู้ใด อีกทั้งมิได้ทําใหท้รัพย์สิน 
อ่ืนใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์แต่ประการใด 
  ได้อ่านบันทึกน้ีให้  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ฟังแล้วรับว่า 
เข้าใจข้อความในบันทึกน้ีดีและถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงช่ือ)............................................เจ้าของ/ผู้ดูแลแทนเจ้าของ      (ลงช่ือ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคน้ 
(....................................................)           (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)..............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น       (ลงช่ือ)................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก/อ่าน     
(....................................................)                    (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน                       (ลงช่ือ)...............................................................พยาน
(.................................................)             (.....................................................) 
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บญัชทีรพัย์สนิที่ได้จากการตรวจค้น 

ลําดบั รายการทรพัย์สิน จํานวน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์สนิที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จากการ

ตรวจค้นตามบันทึกการยึด ลงวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ................. จริง 
 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของ/ผู้ดูแลแทนเจ้าของ 
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น 
(.....................................................) 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น 
(.....................................................) 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก/อ่าน 
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ)........................................................พยาน  
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ)........................................................พยาน  
(.....................................................) 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง  เครื่องมอืท้าการประมง  และสตัวน์ ้าหรือผลติภัณฑ์สัตวน์ ้า 

ในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 
พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือให้การจัดการกับเรือประมง  เครื่องมือท้าการประมง  และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ของกลางในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งสั งกัดกรมประมง 
ได้ใช้อ้านาจตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สั่งยึดหรือกักไว้แล้วแต่กรณี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๑๓๒๗   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  ๑๐๕  วรรคสอง  แห่งพระราชก้าหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง
เครื่องมือท้าการประมง  และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า

เครื่องมือท้าการประมง  และเรือประมง  ในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค้าสั่ งอื่นใด  ซึ่ งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี    
ให้ใช้ระเบียบนี แทน   

ข้อ 5 ในระเบียบนี  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง   

พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่สังกัดกรมประมง 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือประมงตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้หมายความรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ของเรือประมงตามนัยมาตรา  145  
และมาตรา  147  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

“เรือประมงห้องเย็น”  หมายความว่า  เรือประมงที่มีระบบท้าความเย็นชนิดแช่แข็งหรือ 
ห้องเย็นในการรักษาสภาพสัตว์น ้า 

้หนา   ๑๒
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“สถานที่เก็บรักษาของกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่อธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัด 
ได้ประกาศก้าหนดให้เป็นสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาของกลางที่ได้ยึด  กัก  หรือที่ศาลพิพากษาให้ริบ  
และให้รวมถึงสถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมงไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือ 

“ส้านักงานประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ส้านักงานประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
“ประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัดจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมประกาศก้าหนดให้

เป็นสถานที่เก็บรักษาของกลางตามระเบียบนี   ทั งนี   ในจังหวัดหนึ่งอาจประกาศก้าหนดสถานที่เก็บรักษา
ของกลางมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้   

กรณีที่ยังไม่ได้มีการประกาศก้าหนดสถานที่เก็บรักษาของกลางในพื นที่จังหวัดใดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่น้าของกลางไปสั่งกัก  ยึด  หรือเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสม 

การจัดการของกลางตามระเบียบนี   อาจมอบหมายให้เอกชนรับผิดชอบด้าเนินการได้   ทั งนี    
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงประกาศก้าหนด 

หมวด  1 
การจดัการของกลางทีเ่ปน็เรือประมง 

 
 

ข้อ 7  ในการสั่งกักเรือประมง  หากเป็นเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย  ถ้าเจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือประสงค์ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใด  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เรือประมงนั น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมงนั นไว้  ณ  สถานที่ดังกล่าว  แต่ถ้าเจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือไม่ประสงค์ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใดและไม่ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เรือประมงนั น  หรือเป็นเรือประมงที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้าเรือประมงไปสั่งกักไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาของกลาง 

ในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็นและมีสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้จากการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการ
กับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามหมวดที่  3  ส่วนที่  1  ให้เสร็จสิ นก่อน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงที่สั่งกักไว้  และจัดท้าแผ่นป้าย
ระบุเลขคดีอาญา  วันที่จับกุม  ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน  ข้อกล่าวหา  สถานีต้ารวจที่รับคดี  ไว้ที่เรือประมงนั น
รวมทั งดูแลรักษาเรือประมงนั นมิให้สูญหาย  เสื่อมค่า  หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
แล้วให้ท้าหนังสือรายงานให้ส้านักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงของกลางถูกกักได้รับทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมง  ทั งนี   รูปแบบแผ่นป้าย  รูปแบบบัญชี
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงและรูปแบบหนังสือรายงานให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี     

้หนา   ๑๓
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ข้อ 8 เมื่อส้านักงานประมงจังหวัดได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๗   
ให้ด้าเนินการตรวจสอบเรือประมงของกลางว่ามีรายการถูกต้องตรงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รายงาน
หรือไม่กรณีเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบยืนยันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รายงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกันแล้วให้จัดท้าทะเบียนคุมเรือประมงของกลางของส้านักงานประมงจังหวัดไว้ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี   และแจ้งให้กองกฎหมาย  กรมประมง  ทราบข้อมูลภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้รบัรายงาน  
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Saraban)  หรือระบบอื่นใดที่ได้จัดท้าขึ น 

ข้อ 9 ในกรณีคดีที่มีการเปรยีบเทียบส้าเร็จ  หรือกรณีพนักงานอัยการมคี้าสั่งเด็ดขาดไมฟ้่อง
หรือกรณีศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบเรือประมง  ให้ด้าเนินการกับเรือประมงที่สั่งกักไว้  ดังต่อไปนี  

(1) กรณีเรือประมงถูกกักอยู่ในเขตอ้านาจเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
กรุงเทพมหานคร  ให้กองกฎหมาย  กรมประมง  แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงไว้  ประมงจังหวัด
ในท้องที่ที่เรือประมงถูกกัก  และเจ้าของเรือให้ทราบโดยเร็ว  เพื่อคืนเรือประมง   

(2) กรณีเรือประมงถูกกักอยู่ในเขตอ้านาจเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด
ให้ส้านักงานประมงจังหวัดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงไว้  กองกฎหมาย  กรมประมง  
และเจ้าของเรือให้ทราบโดยเร็ว  เพื่อคืนเรือประมง 

ในการคืนเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของเรือยื่นค้าร้องขอคืนของกลางตามแบบท้าย
ระเบียบนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงล้าดังกล่าว  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค้าร้อง
ขอให้ออกค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งกักเรือประมง  และแจ้งกรมเจ้าท่าเพ่ือปลดล็อกเรือประมง  แล้วคืน
เรือประมงนั น  ให้เจ้าของเรือผู้ยื่นค้าร้องขอ 

ข้อ 10 กรณีเรือประมงของกลาง  เป็นเรือประมงที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ประสงค์  
ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใด  และไม่ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือประมงนั น   
หรือเป็นเรือประมงที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ  หากโดยสภาพ
ของเรือประมงดังกล่าวถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  
จะเกินส่วนกับมูลค่าของเรือประมงนั นให้น้าเรือประมงดังกล่าวไปด้าเนินการขายทอดตลาด  เงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดให้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  ทั งนี   ในการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

กรณีเรือประมงของกลางตามวรรคหนึ่งไม่ได้ถูกขายทอดตลาดไปก่อน  เมื่อศาลมีค้าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ริบเรือประมง  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการจัดการกับเรือประมงดังกล่าว  ด้วยวิธีการ
ท้าลายขายทอดตลาด  หรือยกให้หน่วยงานราชการ  หรือน้ามาใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการ
โดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่ง 
เป็นอย่างอื่น   

้หนา   ๑๔
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ข้อ 11 กรณีเรือประมงของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักไว้ตามความประสงค์เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนั น  เมื่อศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด
ให้ริบเรือประมง  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการน้าเรือประมงนั นมาจัดการด้วยวิธีการท้าลาย  
ขายทอดตลาดหรือยกให้หน่วยงานราชการ  หรือน้ามาใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่น
ตามที่เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 12 การขายทอดตลาดเรือประมงในหมวดนี   ให้ด้าเนินการตามระเบียบกรมประมง  
ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง  พ.ศ.  2562 

ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นเรือประมงเสร็จสิ นแล้ว  ก่อนศาลมีค้าพิพากษา  
ถึงที่สุดให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลางดังกล่าวให้แก่พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 13 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง
เพ่ือท้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลางให้เป็นปัจจุบัน  และให้แจ้ง  
กองกฎหมายกรมประมง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง 

หมวด  2 
การจดัการของกลางทีเ่ปน็เครื่องมือท้าการประมง 

 
 

ข้อ 14 ในการยึดเครื่องมือท้าการประมง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการ  ดังต่อไปนี    
(1) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือ  

ผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนั น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึด
เครื่องมือท้าการประมง  โดยให้เจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ในเรือประมงนั น  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

(๒) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาของกลางโดยมิได้  
สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดเครื่องมือท้าการประมง
โดยให้เก็บรักษาไว้ในเรือประมงนั น  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

(3) กรณีที่มีการยึดเครื่องมือท้าการประมงโดยไม่มีเรือประมง  และเครื่องมือท้าการประมง
ดังกล่าวมิใช่เครื่องมือท้าการประมงที่มีลักษณะตามมาตรา  103  และมาตรา  120  แห่งพระราชก้าหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้าเครื่องมือท้าการประมงไปเก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่
เก็บรักษาของกลาง  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

เมื่อด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องมือท้าการประมง  และจัดท้าแผ่นป้ายที่ระบุเลขคดีอาญา  วันที่ยึดเครื่องมือท้าการประมง   
ชื่อผู้ยึดและหน่วยงานข้อกล่าวหา  สถานีต้ารวจที่รับคดี  ไว้ที่เครื่องมือท้าการประมงนั น  รวมทั งดูแล
รักษามิให้สูญหาย  เสื่อมค่าหรือถูกเคลื่อนย้าย  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  แล้วให้ท้าหนังสือรายงาน  
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ให้ส้านักงานประมงจังหวัดได้รับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดเครื่องมือ  
ท้าการประมง  ทั งนี   รูปแบบแผ่นป้ายรูปแบบบัญชีรายละเอียดเกี่ ยวกับเครื่องมือท้าการประมง   
และรูปแบบหนังสือรายงานให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี  

เมื่อส้านักงานประมงจังหวัดได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้วให้ด้าเนินการ 
ตามความในข้อ  ๘  โดยอนุโลม 

ข้อ 15 หากเครื่องมือท้าการประมงของกลางที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  14  (2)  ถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของเครื่องมือท้าการประมงของกลางนั น  
ให้น้าเครื่องมือท้าการประมงดังกล่าวออกขายทอดตลาด  โดยให้น้าระเบียบกรมประมงว่าด้วย 
การขายทอดตลาดเรือประมงมาใช้บังคับกับการขายทอดตลาดเครื่องมือท้าการประมงของกลาง 
โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นเครื่องมือท้าการประมงที่กฎหมายห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ท้าการประมง
ห้ามน้าออกขายทอดตลาด 

ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นเครื่องมือท้าการประมงเสร็จสิ นแล้ว  ก่อนศาล  
มีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลางดังกล่าว
ให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 16 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หรือพนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง 
หรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบเครื่องมือท้าการประมงในคดีนั น  ให้ด้าเนินการตามข้อ  ๙  วรรคสอง
โดยอนุโลม 

ข้อ 17 ในกรณีเมื่อศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบเครื่องมือท้าการประมงที่ถูกสั่งยึดไว้ 
ตามข้อ  ๑4  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการน้าเครื่องมือท้าการประมงนั นมาจัดการด้วยวิธีการท้าลาย 
ขายทอดตลาด  ยกให้หน่วยงานราชการ  น้าไปใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่น
ตามที่เห็นสมควร  โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่เป็นเครื่องมือท้าการประมง  
ที่กฎหมายห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ท้าการประมงห้ามน้าออกขายทอดตลาด 

ข้อ 18 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง
เพ่ือท้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลางให้เป็นปัจจุบัน  และให้แจ้ง  
กองกฎหมาย  กรมประมง  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง 

หมวด  3 
การจดัการสตัว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์น ้าของกลาง 

 
 

ข้อ 19 การจัดการสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลางตามความในหมวดนี   ให้ใช้บังคับ
กับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้มาจากการท้าการประมงโดยฝ่าฝืนพระราชก้าหนดการประมง   
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ข้อ 20 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้พิจารณาด้าเนินการ  
ดังต่อไปนี   เป็นล้าดับแรก 

(1) ในกรณีสัตว์น ้าของกลางยังมีชีวิตและอยู่ในสภาพที่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าหลักฐานแสดงความมีอยู่ของสัตว์น ้าไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในคดีแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ   

(2) ในกรณีสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลางเป็นสัตว์สงวน  สัตว์คุ้มครอง  สัตว์หายาก
สัตว์ที่ เป็นอันตราย  หรือสัตว์ต่างถิ่น  ซึ่งมีกฎหมายก้าหนดแนวทางในการจัดการกับสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ด้าเนินการกับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลาง
ไปตามกฎหมายที่ก้าหนด   

ข้อ 21 ภายใต้บังคับข้อ  20  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ 
ให้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั นตอนที่ก้าหนดไว้ในส่วนที่  ๑  และส่วนที่  ๒  ดังต่อไปนี    

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัการกับสตัวน์ ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้าของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเยน็ 

 
 

ข้อ 22 เมื่อมีการจับกุมผู้กระท้าความผิด  พร้อมเรือประมงของกลางที่ไม่ใช่เรือประมง 
ห้องเย็นหรือได้มีการควบคุมเรือประมงของกลางซึ่งมีสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้จากการกระท้า
ความผิดอยู่บนเรือประมง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือควบคุมเรือประมง  สั่งยึดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวแล้วแจ้งประมงจังหวัดในพื นที่ที่จะน้าเรือประมงของกลางเข้าเทียบท่าหรือ
ที่เรือประมงของกลางเทียบท่าอยู่ให้ทราบโดยทันที  พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม  ชนิด   
และปริมาณสัตว์น ้าตามเอกสารสมุดบันทึกการท้าการประมงหรือตามปริมาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้   
ทางโทรศัพท์  แอพพลิเคชั่น  (Line)  หรือทางช่องทางการสื่อสารอื่น  เพ่ือด้าเนินการขายทอดตลาด 
ตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้สั่งยึดไว้  พ.ศ.  2562 

ในระหว่างรอการขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามที่เห็นสมควร  เพ่ือรักษา
สภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไม่ให้เน่าเสีย   

ข้อ 23 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น ้าไปแล้ว  ให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการขายทอดตลาด  คณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด้าเนินการ
เปรียบเทียบส้าเร็จ  โดยผู้ต้องหายินยอมยกสัตว์น า้หรอืผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ให้แก่ทางราชการ  ให้ด้าเนินการ
ขายทอดตลาดต่อไป  แล้วน้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าก่อนการเปรียบเทียบ  หากสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค   
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  แต่หากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้ายังสามารถ
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ใช้บริโภคได้ให้น้าไปด้าเนินการเพ่ือจ่ายแจกแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในลักษณะของสดหรือแปรรูป
โดยไม่คิดราคา 

ข้อ 24 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด 
ไม่ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีนั น  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดคืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  
ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้มสีิทธิรบัคนืเมือ่มีการร้องขอ  พร้อมกับท้าหลักฐานการสง่มอบไว ้ โดยให้น้าข้อ  ๙  
วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 25 ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเสร็จสิ นแล้ว
ก่อนศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลาง
ดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 26 ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้น้าเงิน  
ที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการกับสตัว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้าของเรือประมงห้องเย็น 

 
 

ข้อ 27 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีไว้หรือได้มาจากการท้า
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้เรือประมงห้องเย็น  หากเรือประมงดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาเรือประมงนั นให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรกัษาสัตวน์ า้
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไว้ในเรือประมงหรือในที่อื่นใดที่เหมาะสมเพ่ือรักษาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
ให้อยู่ในสภาพเดิม  และให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น  และให้แจ้ง  
แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทราบด้วยว่าหากไม่ประสงค์ดูแลสัตว์น ้าสามารถยื่นค้าร้องขอต่อประมง
จังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงถูกกัก  ให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวขายทอดตลาดได้   
หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวออกขายทอดตลาด  
ให้ยื่นค้าร้องขอต่อประมงจังหวัด  ตามแบบ  ขส.๑  ท้ายระเบียบนี   เพ่ือด้าเนินการขายทอดตลาด 
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้สั่งยึดไว้  พ.ศ.  2562 

ข้อ 28 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ไปแล้วให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการขายทอดตลาด  คณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด้าเนินการ
เปรียบเทียบส้าเร็จ  โดยผู้ต้องหายินยอมยกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้แก่ทางราชการ  ให้ประมงจังหวัด
ด้าเนินการขายทอดตลาดต่อไป  แล้วน้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งคลังเป็นรายได้แผ่น ดิน 
ตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒
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กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าก่อนการเปรียบเทียบ  หากสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค   
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  แต่หากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้ายังสามารถ
ใช้บริโภคได้ให้น้าไปด้าเนินการเพ่ือจ่ายแจกแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในลักษณะของสดหรือแปรรูป
โดยไม่คิดราคา 

ข้อ 29 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีนั น  หากยังไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ให้คืนสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแก่เจ้าของเรือหรือผู้มีสิทธิรับคืน  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปแล้ว  ให้คืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังหักคา่ใช้จ่ายในการขายทอดตลาด
ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้มีสิทธิรับคืน  พร้อมกับท้าหลักฐานการส่งมอบไว้  โดยให้น้าข้อ  ๙  วรรคสอง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 30 ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเสร็จสิ นแล้ว  
ก่อนศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลาง
ดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 31 ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหากมีการขาย
ทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปแล้วให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
หากยังไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้น้าออกขายทอดตลาดหากสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค 
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นหรือด้าเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 32 บรรดาเรือประมงที่ถูกกัก  เครื่องมือท้าการประมง  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
ที่ถูกยึดหรือที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบก่อนที่ระเบียบนี มีผลใช้บังคับ  ให้จัดการตามระเบียบนี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒
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แบบรายงานการจัดการของกลาง 

 
        เขียนที่.................................................... 
       วันที่...................................................................... 
 
เรียน   ประมงจังหวัด.......  
 
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................สังกัด............................................................................ 
ได้ทําการจับกุมผู้ต้องหา จํานวน...................ราย เมื่อวันที่................................................................................... 
ในข้อหาความผิด.................................................................................................................................................. 
และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ................................................................................. 
เลขคดีอาญา......................................และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 (2) แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งกักเรือประมงหรือสั่งยึดเคร่ืองมือทําการประมง ได้แก่ 
  1. เรือประมง ช่ือ................................................................สัญชาติ........................................... 
หมายเลขทะเบียน......................................................................................ขนาด..................................ตันกรอสส์ 
พร้อมเครื่องยนต์ย่ีห้อ............................................หมายเลขเครื่องยนต์................................................................ 
จํานวนสูบ.........................สูบ...................แรงม้า เครื่องหมายประจําเรือ........................................................... 
โดยมี.....................................................................................................................เป็นเจ้าของเรือ (ถ้าทราบ)  
และมี.........................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมเรือ (ถ้าทราบ)
ตามคําสั่งกักที่..............................................................ลงวันที่.............................................................................. 
โดยได้สั่งให้.................................................................................................สัญชาติ.................อายุ..............ปี 
ที่อยู่ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
โทร..........................................เป็นผู้ดูแลรักษาเรือประมง 
  2. เครื่องมือทําการประมง..................................................................................................  
จํานวน........................ขนาดและลักษณะ........................................................................................................... 
โดยมี..................................................................................................................................เป็นเจ้าของ (ถ้าทราบ) 
ตามคําสั่งยึดที่..............................................................ลงวันที่............................................................................ 
  รายละเอียดและภาพถ่ายเรือประมง ส่วนควบอุปกรณ์และเครื่องมือทําการประมงของกลาง
ปรากฎตามที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
                    (...........……………………………………………………………) 
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- ๒ -  
 

ภาพถ่ายรายละเอียดของเรือประมงและเครื่องมือทาํการประมงของกลาง 
 

1. ภาพถ่ายเรือประมง 
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2. ภาพถ่ายเครื่องมือทําการประมง 
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รูปแบบแผ่นป้าย 
 

ของกลางลําดับที่..................................... 
เลขคดีอาญา................................................. 

 
วันที่จับกุม ............................................................................................................................................ 
ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน ..................................................................................................................... 
ข้อกล่าวหา ........................................................................................................................................... 
สถานีตํารวจท่ีรับคดี............................................................................................................................... 

ห้ามเคล่ือนย้าย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัด....................... โทร. .......................................
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บญัชีรายละเอียดเกี่ยวกบัส่วนควบและอุปกรณข์องเรือประมงของกลาง 
 

ลําดับ ภาพถ่าย รายการ รายละเอียด จํานวน หมายเหตุ 
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ทะเบียนคุมของกลางทีเ่ปน็เครื่องมือทาํการประมง 
 

ลําดับที่ เครื่องมือทําการประมง ข้อกล่าวหา ชื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของคดี 

เลขที
คําสั่งยึด 

สถานที่เก็บรักษา สถานีตํารวจที่รับคดี หมายเลขคดีอาญา สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ 
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ทะเบียนคุมของกลางทีเ่ปน็เรือประมง 
 

ลําดับที่ ชื่อเรือประมง ข้อกล่าวหา ชื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของคดี 

เลขที
คําสั่งกัก 

สถานที่เก็บรักษา สถานีตํารวจที่รับคดี หมายเลขคดีอาญา สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

74 



 
แบบคําร้องขอคืนของกลาง 

 
เลขที่คําขอ......................       เขียนที่...................................... 
       วันที่...................................................................... 
 
  ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………….......................อายุ...……………
อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..……...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
ในฐานะ..................................................มีความประสงค์ขอคืนของกลางในคดีอาญาเลขที่........................... ดังน้ี  
  (1) เรือประมง  
   ช่ือ.............................................หมายเลขทะเบียน...................................................... 
ซึ่งถูกกักตามคําสั่งกักที่..............................................................ลงวันที่................................................................. 
  (2) เครื่องมือทําการประมง................................................................จํานวน........................  
ตามคําสั่งยึดที่..............................................................ลงวันที่.............................................................................. 
  (3) สัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า จํานวน.....................................................................รายการ 
ตามคําสั่งยึดที่...................................................ลงวันที่......................................................................................... 

 
 

 ลงช่ือ……………………………………………………………………...
 (...........……………………………………………………………...........) 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการลงรายมือชื่อรบัมอบของกลางและส่งมอบของกลาง 
 
 
 ข้าพเจ้า....................................................................ได้รับมอบของกลางตามคําขอเลขที่........................ 
ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงช่ือ……………………………………………...ผู้รับมอบ          ลงช่ือ……………………………………………...ผู้ส่งมอบ  
   (...........……………………………………………)                           (...........…………………………………………) 
 
 
ลงช่ือ……………………………………………...พยาน            ลงช่ือ……………………………………………...พยาน 
   (...........……………………………………………)                           (...........…………………………………………) 
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แบบ ขส. 1 
              

       
            

 
  

                            

คําร้องขอใหด้าํเนนิการขายทอดตลาด 
 

                เขียนที่............................................... 
วันที่…………………เดือน………………………พ.ศ………………… 

 

  ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)…………………………………………………………………………… 
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของกลาง ตามคําสั่งยึดที่................................................... 
ลงวันที่....................................................มีความประสงค์และยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๒. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๓. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๔. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
 

 
 
       
     ลงช่ือ……………………………………………………………………ผู้ย่ืนคําร้องขอ 
           (...........……………………………………………………………) 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการขายทอดตลาดเรอืประมง   

พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือให้การขายทอดตลาดเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง   
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งสังกัดกรมประมง  ได้กัก  หรือยึดไว้  หรือที่ตกเป็นของแผ่นดิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมง  จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง   
พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง   

พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่สังกัดกรมประมง 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือประมงตามพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้หมายความรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ของเรือประมงตามนัยมาตรา  145  
และมาตรา  147  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ 4 การขายทอดตลาดเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
หรือเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องจากถูกด าเนินคดีตามมาตรา  96  หรือเรือประมง  
ที่อธิบดีกรมประมงได้สั่งยึดไว้  เนื่องจากเจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการน า 
ผู้ควบคุมเรือ  คนประจ าเรือหรือผู้โดยสารกลับประเทศตามมาตรา  54  ให้หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางของกรมประมงดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ   

(๑) ให้ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการด าเนินการขายทอดตลาด
เรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

(๒) ให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตรับผิดชอบในการด าเนินการขายทอดตลาด
เรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้เนื่องจากถูกด าเนินคดีตามมาตรา  96   

(๓) ให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ขายทอดตลาดเรือประมงที่อธิบดีกรมประมงได้สั่งยึดไว้เนื่องจากเจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่าย  
ที่รัฐได้จ่ายไปในการน าผู้ควบคุมเรือ  คนประจ าเรือ  หรือผู้โดยสารกลับประเทศตามมาตรา  54   

ข้อ 5 เมื่อเห็นเป็นการสมควรให้มีการขายทอดตลาดเรือประมง  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามข้อ  4  เสนออธิบดีกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดเรือประมง   
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เมื่ออธิบดีกรมประมงเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงาน
ตามข้อ  4  ด าเนินการขายทอดตลาดตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้เสนออธิบดีกรมประมงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสองคณะ  ได้แก่  คณะกรรมการ
ประเมินราคากลางเรือประมง  และคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง 

(2) ให้คณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมงด าเนินการประเมินราคากลางเรือประมง  
ที่จะขายทอดตลาดและแจ้งผลการพิจารณาก าหนดราคากลางเรือประมงให้คณะกรรมการขายทอดตลาด
เรือประมงได้รับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง
เรือประมงเพ่ือด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจขออนุญาตขยายระยะเวลา
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งออกไปได้ตามที่เห็นสมควร  ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ  4  การขายทอดตลาดเรือประมงของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าทีก่กัไว้
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอื่น  เมื่อประมงจังหวัดเห็นสมควรให้มีการขายทอดตลาด  ให้ด าเนินการขายทอดตลาด 
ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ประมงจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสองคณะ  ได้แก่  คณะกรรมการประเมินราคากลาง
เรือประมง  และคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง  โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ประกอบด้วย  ข้าราชการประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ   
หรือประเภททั่วไปไม่ต่ ากว่าระดับอาวุโส  เป็นประธานกรรมการ  เว้นแต่เป็นกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว  ให้แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไปไม่ต่ ากว่า
ช านาญงาน  เป็นประธานกรรมการ 

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการขายทอดตลาด  ให้มีอ านาจแต่งตั้ งข้าราชการในสังกัดกรมประมง 
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยได้  หรืออาจแต่งตั้ง  
ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

(2) เมื่อคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมงด าเนินการประเมินราคากลางเรือประมง
ที่จะด าเนินการขายทอดตลาดเสร็จแล้ว  ให้แจ้งผลการประเมินราคากลางเรือประมงต่อคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
เรือประมง  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งออกไปได้ตามที่
เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ 7 ในการเสนอขอความเห็นชอบขายทอดตลาดเรือประมงของกลางตามข้อ  ๕  และ 
การพิจารณาขายทอดตลาดเรือประมงของกลางตามข้อ  6  หากเห็นว่าเรือประมงของกลางมีสภาพสมบูรณ์  
ให้เสนอขอความเห็นชอบหรือด าเนินการขายในลักษณะเป็นเรือประมง  เว้นแต่กรณีที่เห็นว่าเรือประมง
ของกลางมีสภาพช ารุด  เสียหายหรือการขายในลักษณะแยกชิ้นส่วนจะได้ราคาดีกว่า  ให้เสนอขอความเห็นชอบ
หรือด าเนินการขายในลักษณะแยกชิ้นส่วน 
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ข้อ 8 ในการขายทอดตลาดเรือประมง  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงด าเนินการ 
โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงด าเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินราคากลางจากคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมง
เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอันท าให้ไม่สามารถด าเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาได้  
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงขออนุมัติผู้สั่งแต่งตั้ง  เพ่ือขอขยายระยะเวลาขายทอดตลาดได้
ตามความเหมาะสม  แต่ต้องไม่ เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลกา รประเมิน 
ราคากลางจากคณะกรรมการประเมินราคากลาง 

(2) ในการขายทอดตลาด  ให้ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดเรือประมงให้ทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน  ผ่านทางเว็บไซต์  และช่องทางอื่นใดของกรมประมงหรือของส านักงานประมงจังหวดั  
โดยระบุรายละเอียดของเรือประมงที่จะขายทอดตลาด  สถานที่เก็บรักษา  วัน  เวลา  และสถานที่ 
ที่จะด าเนินการขายทอดตลาด  รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับเรือประมงนั้น  
ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาด 

(3) ในการก าหนดราคาเริ่มตน้ของการขายทอดตลาด  ให้ใช้ราคาประเมินตามที่คณะกรรมการ
ประเมินราคากลางเรือประมงก าหนดไว้   

(4) การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพ่ิมราคาตามที่คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงก าหนด  และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงแจ้งให้ผู้สู้ ราคาทราบ
ก่อนด าเนินการขายทอดตลาด   

(5) การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงแสดงความตกลง
ด้วยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วให้ท าสัญญา
ขายทอดตลาด   

(6) ห้ามมิให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง  คณะกรรมการก าหนดราคากลางเรือประมง 
และเจ้าของเรือประมงเป็นผู้เข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด   

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา  หรือการสู้ราคา
อาจไม่เป็นไปโดยสุจริต  หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือประกาศการขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงยุติการขายทอดตลาดไว้  แล้วจัดให้มีการขายทอดตลาดใหม่  ในกรณีไม่มี  
ผู้เข้าสู้ราคาให้ก าหนดราคาเริ่มต้นลดลงครั้งละร้อยละสิบของราคาประเมินตามที่คณะกรรมการประเมิณ
ราคากลางเรือประมงก าหนดไว้ 

ข้อ 9 การช าระเงินและการรับช าระเงินค่าขายทอดตลาด 
(๑) เมื่อตกลงขายให้ผู้ซื้อรายใด  ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินทันทีหรือวางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่า  

ร้อยละยี่สิบห้าของราคาเรือประมงที่ซื้อ  และช าระเงินส่วนที่เหลือภายในสิบห้าวันนับแต่วันท าสัญญา  
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เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขออนุญาตต่อประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่
เห็นสมควร  แต่ไม่เกินสามสิบวัน   

(๒) กรณีผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจ า  หรือวางเงินมัดจ าไว้แล้วแต่ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม  (1)  ให้ริบเงินมัดจ าที่ผู้ซื้อวางไว้  โดยให้ถือว่าเงินมัดจ านั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของผู้ต้องชดใช้เงิน  แล้วน าเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดใหม่   
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบก าหนดวันและเวลาขายด้วย  เมื่อขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย  ถ้าเหลือเงินสุทธิ 
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อนให้เรียกช าระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น 

การช าระเงินและการรับช าระเงินค่าขายทอดตลาด  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ 10 เรือประมงที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบ  หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักหรือยึดไว้  

ก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ  ให้ด าเนินการขายทอดตลาดเรือประมงดังกล่าวตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการขายทอดตลาดสตัวน์ ้าหรือผลติภัณฑ์สัตวน์ ้าที่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้สัง่ยดึไว้   

พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งสังกัดกรมประมงได้มีค้าสั่งยึดไว้
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี    

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้  พ.ศ.  256๑  ลงวันที่  18  เมษายน  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๓ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี  
“ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่งยึดไว้  หรือที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค้าพิพากษาของศาล 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด้าเนินการขายทอดตลาดซึ่งประมงจังหวัด

แต่งตั งขึ นเพ่ือด้าเนินการขายทอดตลาด   
“ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ใช้ในการรกัษา

สภาพสัตว์น ้าก่อนการขายทอดตลาด  ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  เช่น  ค่าตอบแทนผู้ช่วย 
ขายทอดตลาดค่าขนย้ายสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าขึ นจากเรือประมง  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ น
จากการขายทอดตลาด 

“ส้านักงานประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงส้านักงานประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
“ประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง   

พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่สังกัดกรมประมง 
“เรือประมงห้องเย็น”  หมายความว่า  เรือประมงตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่มีระบบท้าความเย็นชนิดแช่แข็งหรือห้องเย็นในการรักษาสภาพสัตว์น ้า 
“ราคาท้องตลาด”  หมายความว่า  ราคาที่ส้านักงานสะพานปลาหรือส้านักงานท่าเทียบเรือประมง 

ขององค์การสะพานปลาในพื นที่หรือพื นที่ใกล้เคียงประกาศทางเว็บไซต์ในวันขายทอดตลาด  หรือราคาตลาด
กรณีที่ส้านักงานสะพานปลาหรือส้านักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาไม่ได้ประกาศราคาไว้ 
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“ผู้ช่วยขายทอดตลาด”  หมายความว่า  ผู้มีอาชีพในการจัดการขายทอดตลาดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  จากแพปลาต่าง ๆ  ในพื นที่ที่ส้านักประมงจังหวัดได้จัดท้าบัญชีรายชื่อไว้  เพ่ือท้า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยในการด้าเนินการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า   

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้ประมงจังหวัดแต่งตั งคณะกรรมการขึ น  เพ่ือท้าหน้าที่ด้าเนินการหรือควบคุม 
การขายทอดตลาด  โดยมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วยข้าราชการประเภทวิชาการไม่ต่้ากว่า
ระดับช้านาญการหรือประเภททั่วไปไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญงาน  เป็นประธานกรรมการ  ข้าราชการ
ต้าแหน่งประเภทวชิาการระดับปฏิบัตกิารขึ นไป  หรือประเภททั่วไประดบัปฏิบตัิงานขึ นไป  เป็นกรรมการ  
และก้าหนดให้กรรมการหนึ่งคนท้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  ทั งนี   เพ่ือประโยชน์ในการขายทอดตลาด   
อาจแต่งตั งคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า  และให้มีอ้านาจแต่งตั งข้าราชการในสังกัดกรมประมง  
ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีส้านักงานตั งอยู่ในเขตจังหวัดนั นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  และสามารถ  
ตั งคณะกรรมการไว้มากกว่าหนึ่งคณะก็ได้   

ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.2  ท้ายระเบียบนี  
ข้อ 6 ให้ส้านักงานประมงจังหวัดจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ช่วยขายทอดตลาดตามความเหมาะสม

เพื่อความสะดวกในการแจ้งให้มาท้าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการด้าเนินการขายทอดตลาด 
การมอบหมายผู้ช่วยขายทอดตลาด  ให้แจ้งมอบหมายตามล้าดับในบัญชีที่จัดท้าไว้แต่หาก  

มีเหตุจ้าเป็นอาจแจ้งมอบหมายตามความเหมาะสมโดยไม่เป็นไปตามล้าดับบัญชีก็ได้ 
ให้ผู้ช่วยขายทอดตลาดได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละยี่สิบของจ้านวนเงินสุทธิที่ได้รับจาก

การขายทอดตลาดต่อครั ง  แต่ทั งนี ไม่เกินสองพันบาท 

หมวด  2 
การขายทอดตลาดสัตว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การขายทอดตลาดสัตว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็น 
 
 

ข้อ 7 เมื่อประมงจังหวัดได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย 
การจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง  เครื่องมือท้าการประมง  และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ท้าการ  
ขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้ประมงจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้แต่งตั งไว้
คณะใดคณะหนึ่งด้าเนินการหรือควบคุมการขายทอดตลาด  และแจ้งข่าวการขายทอดตลาดสัตว์น ้า  
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ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์  กลุ่มแอพพลิเคชั่น  Line  ของผู้มีอาชีพรับซื อสัตว์น ้า   
และช่องทางอื่นใด  ที่ส้านักงานประมงจังหวัดได้จัดท้าขึ น  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดสัตว์น ้า  
ปริมาณสัตว์น ้า  วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท้าการขายทอดตลาด   

ข้อ 8 ในการขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะด้าเนินการขายทอดตลาดเอง
หรือจะมอบให้ผู้ช่วยขายทอดตลาดเป็นผู้ด้าเนินการขายทอดตลาดโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุม  
อย่างใกล้ชิดหากเห็นว่าสมควรให้มีผู้ช่วยขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการแจ้งไปยังผู้ช่วยขายทอดตลาด  
เพื่อให้มาท้าหน้าที่ช่วยขายทอดตลาด   

ข้อ 9 การขายทอดตลาด  ให้ด้าเนินการ  ดังนี    
(1) ให้ด้าเนินการขายทอดตลาด  ณ  ท่าเทียบเรือประมงที่เรือประมงของกลางจอดอยู่ตามวัน

และเวลาที่ประมงจังหวัดก้าหนดไว้ตามข้อ  ๗  โดยต้องด้าเนินการขายให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ประมงจังหวัดได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(2) การขายทอดตลาด  ให้ใช้วิธีการประมูลขายโดยผู้ที่ประสงค์จะซื อสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าแข่งขันเสนอราคาพร้อมกัน  ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะประมูล  (เปีย)  ทั งนี   ให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่ในการด้าเนินการขายหรือควบคุมการขายในวันที่ท้าการขายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

(๓) ในการก้าหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด  ให้ก้าหนดราคาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้าไม่น้อยกว่าราคาท้องตลาดในวันที่ขายทอดตลาด 

ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ผู้ช่วยขายทอดตลาด  และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือเป็นผู้เข้าสู้ราคา
หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด 

ข้อ 10 ในการขายทอดตลาดครั งแรก  หากไม่มีผู้มาประมูลหรือมีเหตุอื่นใดที่ท้าให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการขายทอดตลาดได้  ให้พักการขายทอดตลาดไว้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
แล้วจัดให้มีการขายทอดตลาดอีกครั งหนึ่ง  หากการขายทอดตลาดครั งที่สองไม่ส้าเร็จ  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาขายตามราคาและวิธีการที่เห็นสมควร  ทั งนี   ให้ด้าเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จภายใน
กรอบเวลาตามข้อ  ๙  (๑)   

ข้อ 11 ในการช้าระเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  โดยจะต้องช้าระก่อนส่งมอบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า   

ข้อ 12 เมื่อด้าเนินการขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดท้ารายงาน  
ผลการขายทอดตลาดตามแบบ  ขส.5  ท้ายระเบียบนี   เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังหักค่ าใช้จ่าย
ในการขายทอดตลาด  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดเก็บรักษาเงินไว้ในบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
ตามระเบียบของทางราชการ  เพ่ือด้าเนินการตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วย  
การจัดการของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   
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ส่วนที่  2 
การขายทอดตลาดสัตว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ของเรือประมงหอ้งเย็น 

 
 

ข้อ 13 เมื่อได้รับค้าร้องขอจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือให้ขายทอดตลาดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดและให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงห้องเย็น  
ดูแลรักษาไว้ตามระเบยีบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลางที่เปน็เรอืประมง  เครื่องมือท้าการประมง  
และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2562  ให้ประมงจังหวัดมอบหมายคณะกรรมการที่ได้แต่งตั งไว้คณะใดคณะหนึ่ง
เป็นผู้ด้าเนินการหรือควบคุมการขายทอดตลาด  และแจ้งข่าวการขายทอดตลาดสัตว์น ้าให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นใดของส้านักงานประมงจังหวดั  โดยระบุประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  
จ้านวน  หรือปริมาณสภาพ  แสดงรายละเอียดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่จะขาย  สถานที่เก็บรักษา  
วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด้าเนินการขายทอดตลาด  รวมถึงรายละเอียดอื่น  ๆ  ซึ่งเป็นสาระส้าคัญ
เกี่ยวกับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาด  โดยประกาศ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน  และให้คณะกรรมการด้าเนินการขายให้เสร็จสิ นภายในห้าวันท้าการ
นับจากวันที่ได้รับค้าร้องขอ 

ประกาศการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  3  ท้ายระเบียบนี  
ข้อ 14 การขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการด้าเนินการ  ดังนี  
(1) ให้ด้าเนินการขายทอดตลาด  ณ  ท่าเทียบเรือประมงที่เรือประมงของกลางจอดอยู่ 

ตามวันและเวลาที่ประมงจังหวัดก้าหนดไว้ตามข้อ  13 
(2) ในการก้าหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด  ให้ก้าหนดราคาไม่น้อยกว่าราคาท้องตลาด 
(๓) การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพ่ิมราคาตามที่คณะกรรมการ

ก้าหนด  และให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบก่อนขายทอดตลาด 
(4) การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์  เมื่อคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้ 

หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  แล้วให้ท้าสัญญาขายทอดตลาด 
ตามแบบ  ขส.  4  ท้ายระเบียบนี    

ห้ามมิให้คณะกรรมการ  หรือเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  เป็นผู้เข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใด
เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด 

ข้อ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา  หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต
หรือไม่เป็นไปตามประกาศการขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการมีอ้านาจเพิกถอนการขายทอดตลาด 
หรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อนแล้วรายงานให้ประมงจังหวัดทราบ  เพ่ือด้าเนินการขาย
ทอดตลาดใหม่ 
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กรณีมีผู้เสนอราคาต่้ากว่าราคาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจสั่งให้ขายทอดตลาด
ในราคานั นได้  หากพิจารณาเห็นว่าสภาพของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในขณะที่ขายกับราคาที่เสนอ
มีความเหมาะสมแล้วและหากการขายล่าช้าออกไปยิ่งจะท้าให้สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นเสื่อมราคา
มากยิ่งขึ น   

ข้อ 16 การช้าระเงินและการรับช้าระเงินค่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้ด้าเนินการ  ดังนี  
(๑) เมื่อตกลงขายผู้ซื อจะต้องช้าระเงินทันที  หรือวางเงินมัดจ้าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า  

ของราคาสัตว์น า้หรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้า  และช้าระเงินส่วนทีเ่หลือภายในห้าวนันบัแต่วนัทา้สัญญา  เว้นแต่
กรณีมีเหตุจ้าเป็นให้ขออนุญาตต่อประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่ เห็นสมควร 
แต่ไม่เกินสิบวัน 

(๒)  กรณีผู้ซื อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจ้า  หรือวางเงินมัดจ้าไว้แล้วแต่ไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตาม  (1)  ให้ริบเงินมัดจ้าที่ผู้ซื อวางไว้  โดยให้ถือว่าเงินมัดจ้านั นเป็นส่วนหนึ่ง
จากการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของผู้ต้องชดใช้เงิน  แล้วน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้านั นออกขายทอดตลาดใหม่  โดยแจ้งให้ผู้ซื อเดิมทราบก้าหนดวันและเวลาขายด้วยเมื่อขายได้เงิน
เท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย  ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั งก่อนให้เรียกช้าระเงินส่วนที่ยังขาด
จากผู้ซื อเดิมนั น 

การช้าระเงินและการรับช้าระเงินค่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๑7 การส่งมอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้คณะกรรมการส่งมอบให้แก่ผู้ซื อเมื่อผูซ้ื อ
ช้าระเงินครบถ้วน 

กรณีผู้ซื อต้องการรับมอบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปก่อนมีการช้าระราคาครบถ้วน
เนื่องจากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอาจมีการเน่าเสีย  ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่าของสัตว์น ้า  
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ประมูลได้นั น 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด  และรายงานผลการขายทอดตลาด
ต่อประมงจังหวัดให้รับทราบภายในเจ็ดวันท้าการนับแต่วันขายทอดตลาดแล้วเสร็จ   

รายงานผลการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ขส.  5  ท้ายระเบียบนี  
ข้อ 19 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้หักค่าใช้จ่าย 

ในการขายทอดตลาด  แล้วด้าเนินการตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลาง
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ข้อ 20 ในกรณีที่สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นมีสภาพเน่าเสีย  และคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าไม่อาจขายได้ราคาหรือได้ราคาแต่ไม่คุ้มค่าต่อการขายทอดตลาด  ให้มีหนังสือสอบถาม 
ไปยังเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ยื่นค้าร้องขอให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นออกขายทอดตลาด
ว่าจะให้ด้าเนินการอย่างไร  หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะยกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
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ให้ราชการให้รายงานต่อประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาสั่งการให้น้าไปมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลใด  
หรือน้าไปท้าลายหรือด้าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป   

ข้อ 21 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรักษาสภาพสัตว์น ้าให้คงสภาพเดิมได้   ให้น้า
วิธีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็นมาใช้บังคับกับการขายทอดตลาด
สัตว์น ้าตามส่วนนี โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 22 สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ้านาจยึดไว้ก่อนที่ระเบียบนี 
จะใช้บังคับ  ให้ด้าเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบนี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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แบบ ขส. 2 

 
 

 
 
 

ค ำสั่ง ............................................................................. 
ที่ ........../............... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด 
_____________________________ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 5 ของระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำดไว้
ดังนี้  
  ๑. ……………………………………………..…ต ำแหน่ง............................... ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ………………………………………………..ต ำแหน่ง................................ กรรมกำร 
  ๓. …………………………………..…………...ต ำแหน่ง................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  โดยให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขำยทอดตลำดสัตว์น้ ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2562 
 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ ...........เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................... 
      (...................................................) 

 ต ำแหน่ง................................................................... 
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             ประกาศ…………………. 
              ที…่………./…………….. 

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของเรือประมงที่มีห้องเย็น 
_______________________________ 

 
  ด้วย สํานักงานประมงจังหวัด......................…….……มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสัตว์นํ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 105 (2) แห่งพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน…………..…….รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
  กําหนดทําการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่…………………ณ…………………………..………………… 
  - เวลา………….………… ดูสภาพสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จะขายทอดตลาด 
  - เวลา…………….……… ลงทะเบียน 
  - เวลา…………….……... เริ่มการประมูล 
  ผู้ประสงค์จะสู้ราคา แต่ไม่ได้ดูสภาพสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า ให้ถือว่าทราบรายละเอียด 
และสภาพต่าง ๆ ของสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่จะขายทอดตลาดคร้ังน้ีดีแล้ว 
  เง่ือนไขในการขายทอดตลาด ดังน้ี 
  ๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่าน้ัน 
โดยย่ืนเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ดังน้ี 
     (๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  
     (๒) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคลหรือสําเนาหนังสือดังกล่าว 
     (๓) กรณีให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน ให้ย่ืนหนังสือมอบอํานาจและสําเนาเอกสารตาม (๑) 
หรือ (๒) ของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด แล้วแต่กรณี 
  ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการขายทอดตลาด และเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ร้องขอให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่นําสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าน้ันออกขายทอดตลาดเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้า 
สู้ราคาในการขายทอดตลาด  
  ๓. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
  ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ ณ สถานที่ 
ขายทอดตลาดรายใดมีพฤติกรรมที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม หรือรบกวน 
การดําเนินการหรือการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันออกจากสถานท่ี 
ขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้น้ัน 
  ๕. กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือผู้ช่วยขายทอดตลาด
แสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างหน่ึงอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 
  ๖. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไป 
โดยสุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเลื่อนการขายทอดตลาด
ออกไปก่อน 
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  ๗. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ชนะประมูลจะต้องชําระเงินทันที หรือวางเงินมัดจํา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ต้องซื้อ และชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน 5 วัน 
นับแต่วันทําสัญญา เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตต่อประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป 
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 10 วัน 

๘. กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญา ให้ริบเงินมัดจํา 
ที่ผู้ซื้อวางไว้แล้ว และให้ถือว่าเงินมัดจําน้ันเป็นส่วนหน่ึงจากการขายทอดตลาดสิ่งของของผู้ต้องชดใช้เงิน 
โดยให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและหน้ีที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องชําระ 
 ๙. การชําระเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

    ๑๐. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๗ แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นําเงินมาชําระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจริบเงินมัดจํา (ถ้ามี) แล้วนําสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าน้ัน 
ออกขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้สู้ราคาสูงสุดทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด 
ให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน คณะกรรมการขายทอดตลาดชอบที่จะเรียก 
ให้ชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมได้ 
  ๑๑. เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดนําเงินมาชําระให้ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ส่ งมอบสัตว์ นํ้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ นํ้ าให้ แก่ผู้ ชนะประมู ล โดยผู้ ชนะประมู ลจะต้องขนย้ายสัตว์ นํ้ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าดังกล่าวออกไปจากสถานท่ีเก็บรักษาภายใน ๕ วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ชําระเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย 
ของสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าน้ัน 
       สําหรับกรณีผู้สู้ราคาสูงสุดต้องการรับมอบสัตว์นํ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าไปก่อนมีการ 
ชําระราคาครบถ้วน เน่ืองจากสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าอาจมีการเน่าเสีย ให้มีการวางประกันไว้เต็มมูลค่า 
ของสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ประมูลได้น้ัน 
  ๑๒. ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประมูลราคาได้รับทราบข้อความทั้งหมดและเข้าใจดี 
ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจเสนอราคาในคร้ังน้ี และถ้าหากมีปัญหาอย่างใด 
อย่างหน่ึงขอให้ทักท้วงก่อนวันประมูลครั้งน้ีด้วย 
 
     ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………… 
   
 
 
       (……………………………………………) 
                            อธิบดีกรมประมง/ประมงจังหวัด  
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บญัชีรายชื่อสตัว์น้าํหรือผลติภณัฑ์สตัว์น้าํทีพ่นักงานเจ้าหนา้ที่สัง่ยึดไว้ 
จํานวน………………….รายการ 

 
ลําดบั รายการ จํานวน/ปริมาณ สถานทีเ่กบ็รกัษา 
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  แบบ ขส. 4 

สญัญาขายทอดตลาด 
 

ทําที่………..…………………………….. 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 

 
  สํานักงานประมงจังหวัด....................ได้ทําการขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศขายทอดตลาดที่................…….......…./..................…..........….. 
ลงวันที่………......เดือน………………………….พ.ศ. …………….  
  โดยที่………………………………………………………………..เป็นผู้ประมูลซื้อได้จากการขายทอดตลาด 
จึงได้ทําสัญญาน้ีขึ้นมาระหว่าง สํานักงานประมงจังหวัด..................................โดย……………………………............... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ผู้ขาย ฝ่ายหน่ึงกับ  
 กรณีบุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………….…………………. 
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………….…………………….............................. อาศัยอยู่บ้านเลขที่……………
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด…………………… 
  กรณีนิติบุคคล ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมี นาย/นาง/นางสาว……….………………..…………………………………………………………………………………………….. 
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………….……….............................. อาศัยอยู่บ้านเลขที่………………….…
ถนน…………………………ตรอก/ซอย………………………ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต………………………. 
จังหวัด……………………….. ในฐานะเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
  ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ผู้ซื้อ อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ผู้ซื้อเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้สัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นํ้าลําดับที่………………………………………………………………………… ของบัญชีรายช่ือสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ ตามประกาศ…………………………………..ที่…………./………….. เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์นํ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ ลงวันที่……….…....เดือน……………………..……..พ.ศ. ……………. 
รวมเป็นจํานวนเงินสุทธิ……………...................................บาท (……………………………………) ซึ่งผู้ขายได้ตกลงขายสัตว์นํ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าตามจํานวนเงินดังกล่าว 
  ข้อ 2 ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจํา 25 เปอร์เซ็นต์ ของราคาสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าตามข้อ 1 
เป็นจํานวนเงิน……….……………….………………......บาท (……………………..………………………………..) ให้กับผู้ขาย 
ซึ่งผู้ขายได้รับเงินจํานวนดังกล่าวในวันน้ีแล้ว  
  ข้อ 3 ผู้ซื้อตกลงจะชําระราคาส่วนที่ยังค้างอยู่ เป็นจํานวนเงิน…………………………………บาท 
(……………………………………………) ให้กับผู้ขายจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภายในกําหนด…………………… วัน
นับแต่วันทําสัญญาน้ี 
  ข้อ 4 ถ้าผู้ซื้อผิดสัญญา ไม่ชําระเงินส่วนที่ยังค้างอยู่ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 3  
ให้ผู้ขายริบเงินมัดจําที่ผู้ซื้อวางไว้ โดยให้ถือว่าเงินมัดจําน้ันเป็นส่วนหน่ึงจากการขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของผู้ต้องชดใช้เงิน แล้วนําสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าน้ันออกขายทอดตลาดใหม่ โดยแจ้ง
ให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคา
ขายทอดตลาดคร้ังก่อนให้เรียกชําระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมน้ัน 
  ข้อ 5 ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน และต้องเสียภาษีจากการขายทรัพย์ดังกล่าว  
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  ข้อ 6 ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบในความเสียหายของสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์นํ้าที่ตกลงซื้อขายกันตามสัญญาน้ี 
  สัญญาน้ีได้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ ทุกฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความแห่งสัญญาน้ีดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เพ่ือเป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 
 
 
  ลงช่ือ……………………………………ผู้ขาย      ลงช่ือ……………………………………ผู้ซื้อ 
       (...........................................)                                              (..............................................) 
 
  ลงช่ือ……………………………………พยาน      ลงช่ือ……………………………………พยาน 
       (...........................................)                                               (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 

92 



แบบ ขส. 5 

 

รายงานผลการขายทอดตลาดสัตว์น้าํหรอืผลติภณัฑ์สตัว์ 
 

        เขียนที่.................................................... 
       วันที่...................................................................... 
 

เรียน  ประมงจังหวัด.......  
 
  ตามที่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตามคําสั่งกรมประมง/สํานักงาน 
ประมงจังหวัด....................ที่...........………....…./……………...............ลงวันที่.............................................
ดําเนินการขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของกลาง ตามคําสั่งยึดที่............................................. 
ลงวันที่.................................................น้ัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดําเนินการขายทอดตลาด โดยมี...............................................
เป็นผู้ช่วยขายทอดตลาด ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2562 จํานวน.....................รายการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล 
การดําเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมน้ี สรุปได้ดังน้ี 
 

รายการที่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  

สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

2 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

3 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
 
 
 

สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

4 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 
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รายการที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

5 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

6 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

7 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
 
 
 

สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

4 จํานวน / ปริมาณ ...............................................................  
สถานที่เก็บรักษา ................................................................ 
ราคาเริ่มต้น …………………………………………………………..….. 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมูล ..................................................... 
ผู้ชนะประมูล …………………………………………………………….. 
ราคาที่ชนะประมูล …………………………………………………….. 

 
  ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขายทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งยึดไว้ รวมทั้งสิ้น.......................บาท รายละเอียดปรากฎตามที่แนบมาพร้อมน้ี 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                     (ลงช่ือ).............................................ประธานกรรมการ 
          (.............................................) 
 
                     (ลงช่ือ).............................................กรรมการ 
          (.............................................) 
 
                     (ลงช่ือ).............................................กรรมการและเลขานุการ 
                   (.............................................) 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  เงื่อนไข  การขอและการพิจารณาออกหนังสือรบัรอง 

เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต 
ใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร  พ.ศ.  2552  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรคหนึ่ง  (4)   
ได้ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง   ดังนั้น  
เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติในการขอรับหนังสือรับรอง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในระเบียบนี้   
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท าการประมง  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า 
“การขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง”  หมายความรวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงด้วย 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง 
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน

ตามที่ระบุไว้ในแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล 
(3) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก าหนด 
ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

และครบถ้วนของค าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ   
กรณีที่ค าขอ  เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอออก 

ใบรับค าขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง   
กรณีที่ค าขอ  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับ

หนังสือรับรองแก้ไขเพ่ิมเตมิค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าค าขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองทราบ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ 4 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐาน 
ประกอบค าขอแล้ว  ให้หน่วยงานที่รับค าขอด าเนินการจัดส่งค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไปยงั  
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  เพ่ือพิจารณาภายในสามวันท าการ  นับตั้งแต่ได้รับ
เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   (e-Saraban)   
หรือระบบการออกใบอนุญาตท าการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e–License)   

ข้อ 5 การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง   
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท าการประมง 
ตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) เรือประมงที่จะขอต่ออายุใบอนญุาตใช้เรือส าหรบัเรอืประมงต้องไมอ่ยู่ในระหว่างถูกการด าเนินคดี 
ข้อ 6 เมื่อกองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการได้รับค าขอพร้อมเอกสาร 

หรือหลักฐานประกอบค าขอ  ให้ด าเนินการตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ  
และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   หากถูกต้องและครบถ้วน  ให้เสนอ 
กรมประมงพิจารณาออกหนังสือรับรองภายในสิบห้าวันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ  4 

ในกรณีที่ไม่เห็นควรออกหนังสือรับรอง  ให้เสนอกรมประมงมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการออกหนังสือรับรอง  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙   

หนังสือรับรองให้ใช้ตามแบบแนบท้ายระเบยีบนี ้ และมีอายุสามสิบวนันบัแต่วนัที่ออกหนังสือรับรอง   
ข้อ 7 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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แบบ นสร.06 
เลขที่คําขอ....................................... 
วันที่................................................. 
ลงช่ือ................................ผู้รับคําขอ 

   
 

คําขอรับหนังสือรบัรองเพื่อประกอบการยืน่ขอรับใบอนญุาตใช้เรือประมง 
เขียนที่............................................................ 

วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. .................... 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/หจก./อ่ืน )ๆ .................................................................................... ผูข้อรับหนังสือรับรอง 
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจําตัวประชาชน                                                                              

อายุ .................... ปี  ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..........................................  
ถนน .................................. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ..............................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
   1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่                                                                                                ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที ่...............  
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตําบล/แขวง .................................  
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................  
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................ 
กรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน ให้กรอกในเอกสารแนบ 
2. กรณีมอบอํานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) .........................................................................................................................  
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจําตัวประชาชน     
โทรศัพท์ ........................................................................... 
3. ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพ่ือ       ออกใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก        ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 
สําหรับเรือ           ทําการประมงพ้ืนบ้าน        ทําการประมงพาณิชย์         ทําการประมงนอกน่านนํ้า 
ของเรือประมงช่ือ .................................................................... เลขทะเบียนเรือไทย 
ขนาด ............................................. ตันกรอส 
ใบอนญุาตใช้เรอืหมดอายุวันที ่.................................. เดือน .................................... พ.ศ. ....................................... 
4. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังน้ี 

แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)  
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน  
แนบหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
แสดงใบเสร็จชําระค่าปรับ หรือ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระทําความผิด) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
 

                 ลงช่ือ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอํานาจ 
       (................................................................) 
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เอกสารแนบกรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน 
2. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
3. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
4. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
5. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
6. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่
การตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสอืรับรอง 

 ออกใบรับคําขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่............................................. 
 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่......... 

…………………………………………................………………………….................................................................................... 
…………………………………………................………......................................................................................................... 
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ  
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสําเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว 

 
 

                           ลงช่ือ...............................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
             (..............................................................) 
                 ตําแหน่ง.................................................................... 
                 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................... 

 

99 



แบบ นสร.16 

เลขท่ี ............................................... 

 

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือประมง  
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก

ใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 วรรคหนึ่ง (4) (ก)  
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
2. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
3. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
4. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
5. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือของเรือประมงชื่อ............................................................

เลขทะเบียนเรือไทย .................................................................... ได้  
โดยกรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ขอรับหนังสือรับรองและเรือประมงที่ขอหนังสือรับรองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
สำหรับเรือประมงพาณิชย์  
 ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมง ตามมาตรา ๓๙ 

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 เรือประมงที่ขอไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี 
สำหรับเรือประมงพ้ืนบ้าน 
 เรือประมงที่ขอไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี 

ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................  
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ ....... 

 
ลงชื่อ................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง 

          (........................................................) 
          ตำแหน่ง ........................................................... 
เงื่อนไข    
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  ต้องระวางโทษจำคุก 
 ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจำคุก 
 ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองหรือเรือประมงที่จะนำไปจด

ทะเบียนเรือไทยไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับรอง ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรอง
ฉบับนี้ 
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                                                                                      (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง 
หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………  
 

ชื่อหนังสือรับรอง.......................................................................................................... 
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................. ................... 
เลขประจำตัวประชาชน ........................................................................ ....................... 
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ......................................................................................... 
เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................................................... 
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด.................................................. 
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.................................................................................................. 
 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
                ตำแหน่ง...................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน 

     ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ 
       (.............................................................) 
      ลงวันที่................................................. 

 
                                                                         (สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง) 

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง 
หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………  
 

ชื่อหนังสือรับรอง..........................................................................................................  
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................................. ... 
เลขประจำตัวประชาชน ...............................................................................................  
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ.........................................................................................  
เลขทะเบียนเรือไทย......................................................................................................  
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด..................................................  
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.................................................................................................. 
 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
                ตำแหน่ง...................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน 

     ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ 
       (.............................................................) 
      ลงวันที่................................................. 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการขอและการออกใบอนญุาตให้จัดตั้งและด าเนนิกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 

พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอน  และวิธีการในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่   
และแจ้งแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะกับกรมประมงได้รับทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาต  และการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งและด าเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  9   
(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรมประมงจึงออกระเบียบเพ่ือก าหนดขั้นตอน  และวิธีการขอ  
และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ  พ.ศ.  2541  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2541 

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมประมง  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้เป็น 

ผู้ออกใบอนุญาต 
ข้อ 5 การขออนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่  ณ  กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  โดยผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหรือ 
แนบเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต 

(1) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอ 
 (1.1) กรณีบุคคลธรรมดา 
   (ก) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  หรือใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าว   
   (ข) แสดงทะเบียนบ้าน 
 (1.2) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ 
   (ก) แนบรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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   (ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือใบส าคญั
ประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) แสดงทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน   
 (1.3) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   (ก) แสดงหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน   
   (ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
   (ค) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  หรือใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าว  ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
   (ง) แสดงทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (1.4) กรณีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   (ก) แสดงหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
   (ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   
   (ค) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  หรือ

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัทจ ากัดหรือ 
บริษัทมหาชนจ ากัด 

   (ง) แสดงทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

   (จ) แสดงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากดั
ฉบับตีพิมพ์ 

 (1.5) กรณีสหกรณ์  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
   (ก) แสดงใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
   (ข) แนบรายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์  สมาคม  หรือมูลนิธิทุกคน 
   (ค) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  หรือ

ใบส าคัญประจ าตัวคนตา่งด้าว  ของกรรมการทุกคนที่มีอ านาจลงนามผูกพันสหกรณ์  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
   (ง) แสดงทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคนที่มีอ านาจลงนามผูกพันสหกรณ์  

สมาคม  หรือมูลนิธิ 
   (จ) แสดงข้อบังคับของสหกรณ์  สมาคม  หรือมูลนิธิ 
 (1.6) กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ให้แสดงหนังสือ

รับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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(2) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  โครงการ  ชนิดและจ านวนสัตว์น้ า  การรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการมอบอ านาจ 

 (2.1) แสดงหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินเพื่อด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  เช่น  โฉนดที่ดิน  น.ส.  3  ก  หรือหนังสือสัญญาเช่า   

 (2.2) แนบโครงการและแผนการด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

 (2.3) แนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสวนสัตว์สาธารณะให้ชัดเจน 
 (2.4) แนบแผนผังแสดงรายละเอียดบริเวณที่จัดแสดงในบริเวณสวนสัตว์สาธารณะ 
 (2.5) แนบแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีรายละเอียดสิ่งกอ่สร้างที่ไดร้ับการรับรองจากวศิวกร  

(เช่น  ที่จัดแสดง  ที่พักสัตว์น้ า  ที่กักกันสัตว์น้ า  ที่อาศัยสัตว์น้ า  ระบบบ าบัดน้ า  ระบบระบายน้ า  
ของสวนสัตว์สาธารณะ)  รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ยื่นเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  หรือมีลักษณะเป็นแพ  โป๊ะ  
หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า   

 (2.6) กรณีมีสัตว์น้ าอยู่ในความครอบครอง  ต้องแนบบัญชีรายการชนิดและจ านวน 
ของสัตว์น้ า  หรือซากของสัตว์น้ าที่มีไว้ในครอบครอง  โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ทางวิชาการ  พร้อมหลักฐาน
การได้มาซึ่งสัตว์น้ าตามกฎหมาย  เช่น  ใบอนุญาตการน าเข้า  - ส่งออกสัตว์น้ า  (สป.  5)  ใบอนุญาต 
ให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง  (สป.  9)  ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก  
การเพาะพันธุ์  (สป.  11)  หรือใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  
(สป.  15)  (ถ้ามี) 

 (2.7) แนบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในกรณีที่เข้าข่ายต้องจัดท า
ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 

 (2.8) กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นค าขอ  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจและส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

ทั้งนี้  เพ่ือความสะดวกและปอ้งกันความผิดพลาดในการจัดสร้างสวนสัตวส์าธารณะ  ผู้ยื่นค าขอ
สามารถยื่นโครงการตามข้อ  5  (2)  (2.2) - ข้อ  5  (2)  (2.4)  และแบบแปลนตามข้อ  5  (2)  (2.5)  
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนก็ได้ 

ข้อ 6 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  หากพบว่าค าขอรับ
ใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับ
ใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในสามวันนับจากวันได้รับ 
ค าขอรับใบอนุญาต   
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กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

ข้อ 7 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดวันและเวลาในการตรวจสอบสถานที่ตั้งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  พร้อมทั้งจัดท าหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ 
น าหนังสือดังกล่าวไปขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ณ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือสถานีต ารวจภูธร 
ในท้องที่ที่สวนสัตว์สาธารณะตั้งอยู่  เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบมายังกรมประมงต่อไป   

ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบสถานที่ตั้ง  และประวัติอาชญากรรมของ 
ผู้ยื่นค าขอตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  7  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่ออธิบดีภายในสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  และให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผล  
การพิจารณาไปยังผู้ยื่นค าขอทราบ  ภายในห้าสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีได้รับค าขอ 

ข้อ 9 ในการออกใบอนุญาตให้ก าหนดอายุใบอนุญาตเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่อนุญาต 
ข้อ 10 การต่ออายุใบอนุญาต  การรับโอนใบอนุญาต  หรือการขอรับใบแทนใบอนุญาต   

ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  9  (พ.ศ.  2540)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535 

ข้อ 11 ในการแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง   
หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครอง  และการแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของ  
สัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่เพ่ิมจ านวนขึ้นหรือลดจ านวนลงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่  ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ   
และในกรณีสวนสัตว์สาธารณะใดมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เช่น  โลมา  แมนนาที   ตาย  ให้แนบเอกสาร
หลักฐานสาเหตุการตายที่ออกและรับรองโดยสัตวแพทย์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการสวนสัตว์
สาธารณะของผู้รับอนุญาตประกอบการแจ้งดังกล่าวด้วย 

ข้อ 12 การตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและการด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่จัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะต้องมีสถานที่และบริเวณที่ตั้งเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ า  มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง   

(2) สถานที่ 
 (2.1) อาคาร  สถานที่  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องให้อยู่ในสภาพมั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย

พร้อมใช้งาน  และมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาอยู่เสมอ  นอกจากนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เข้าชม  และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 (2.2) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งต่อสัตว์น้ า  ผู้ เข้าชม  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 (2.3) ต้องมีการจัดท าป้ายหรือสัญญาณเตือนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอนัตรายต่อผู้เขา้ชม  
และป้ายแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้เข้าชม 

 (2.4) มีป้ายให้ความรู้อธบิายรายละเอียดสัตว์น้ าแตล่ะชนิด  เช่น  ชนิดสัตว์น้ า  ถิ่นอาศยั  
อาย ุ พฤติกรรม  การสืบพันธุ์  อาหาร  โดยจัดไว้ในสถานที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเห็นได้ชัดเจน 

 (2.5) ต้องมีป้ายบอกทางให้ชัดเจน  รวมถึงทางออกฉุกเฉิน  พร้อมป้ายแสดงทางออก   
 (2.6) ที่อาศัยสัตว์น้ า  เช่น  บ่อ  ตู้  ลานแสดง  ต้องมีสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์  

ต่อจ านวนสัตว์น้ าที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  เพ่ือป้องกันสัตว์น้ าหลุดรอด  
และไม่เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ า 

 (2.7) ต้องมีการจัดสภาพสถานที่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ าให้มีความเหมาะสม  
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว์น้ า 

 (2.8) มีการแยกระบบการเลี้ยงออกจากน้ าทิ้งจากอาคาร  หรือส านักงาน   
(3) การจัดการทั่วไป 
 (3.1) ต้องมีการค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์น้ า   
 (3.2) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วย

แผนการจัดการกรณีสัตว์น้ าหลุด  แผนการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ  เช่น  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว   
แผนป้องกันกรณีฉุกเฉิน  เช่น  ไฟฟ้าดับ  ไฟไหม้  แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุ  เช่น  กรณีคนตกน้ า  
หรือจมน้ า  และแผนอพยพสัตว์เลี้ยง 

 (3.3) มีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันโรคสัตว์สู่คนและคนสู่สัตว์ซึ่งขึ้นกับ 
ชนิดสัตว์น้ า 

(4) การจัดการระบบการเลี้ยงและการดูแลรักษา 
 (4.1) ต้องมีสัตวแพทย์และนักวิชาการด้านสัตว์น้ าเพ่ือท าหน้าที่ดูแล  ป้องกัน  และรักษา 

สัตว์น้ า  อีกทั้งการใช้ยาและสารเคมีกับสัตว์น้ าต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือนักวิชาการ
ด้านสัตว์น้ า 

 (4.2) ต้องมีการจัดบริเวณที่กักกันส าหรับสัตว์น้ าที่น าเข้ามาใหม่และที่พักส าหรับสัตว์น้ า
บาดเจ็บหรือป่วย  หรือสัตว์น้ าที่มีความจ าเป็นต้องแยกออกจากฝูงหรือที่เลี้ยง 

 (4.3) วัสดุอุปกรณ์รวมถึงยานพาหนะมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อสัตว์น้ า   
กรณีมีการขนย้ายต้องอยู่ในการควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

(5) การจัดการด้านการแสดง   
 (5.1) ต้องไม่เป็นไปในลักษณะทรมานหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า  และต้องแนบ

รายละเอียดการจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ชัดเจนในโครงการและแผนการด าเนินกิจการสวนสัตว์
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สาธารณะด้วย  หากมีการจัดแสดงกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุในโครงการและแผนดังกล่าว  
ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบ 

 (5.2) ในกรณีมีการจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม  ต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม  อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
(ถ้ามี) 

(6) การจัดการด้านอาหารสัตว์น้ า 
 (6.1) ให้อาหาร  อาหารเสริม  และวิตามินเกลือแร่แก่สัตว์น้ าให้ถูกสุขลักษณะคุณภาพ  

และปริมาณที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงชนิด  ขนาด  อายุ  ของสัตว์น้ า 
 (6.2) วิธีการให้อาหารควรให้อย่างเหมาะสม  และให้อาหารแก่สัตว์น้ าอย่างทั่วถึง 
 (6.3) สถานที่  ภาชนะ  อุปกรณ์  และวิธีการเก็บรักษาอาหารต้องค านึงถึงคุณภาพ 

และถูกสุขลักษณะ 
(7) การจัดการซากสัตว์น้ าต้องจัดการซากสัตว์น้ าด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามชนิดของซากสัตว์น้ า  

เช่น  ซากจระเข้หรือซากโลมา  ให้มีการเผาหรือฝังกลบ  หรือรักษาสภาพเพื่อใช้ในการอื่นต่อไป   
(8) บุคลากร 
 (8.1) ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาสัตว์น้ า 
 (8.2) มีการบ่งชี้บุคลากรแยกออกจากบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน  เช่น  มีป้าย   

ชุดเครื่องแบบ 
 (8.3) มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (8.4) ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้เ พ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการดูแล   

รักษาสัตว์น้ า  และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  รวมทั้งความรู้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (8.5) ต้องมีอัตราการปล่อยสัตว์น้ าที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ าและระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า

แต่ละชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 (8.6) ต้องมีการจัดการด้านคุณภาพน้ าให้เหมาะสมตามชนิดของสัตว์น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
 (8.7) มีการหาสาเหตุการตายของสัตว์น้ า  หากพบว่ามีการตายอย่างผิดปกติ  เพ่ือป้องกัน

การเกิดโรคระบาด   
(9) สิ่งแวดล้อม 
 (9.1) ต้องมีการควบคุม  ดูแล  จัดการน้ าทิ้งภายในสวนสัตว์สาธารณะก่อนปล่อยน้ าทิ้ง

ออกสู่ภายนอก  โดยคุณภาพน้ าทิ้งต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศก าหนด 

 (9.2) มีการจัดการเรื่องความเค็มของน้ าก่อนปล่อยน้ าออกสู่ภายนอกสวนสัตว์สาธารณะ
กรณีสวนสัตว์สาธารณะอยู่ในพื้นที่น้ าจืดและมีการใช้ความเค็มภายในสวนสัตว์สาธารณะ   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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(10) มีการจดบันทึกข้อมูลหรือแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า  เช่น  ประวัติการได้มา  
ของสัตว์น้ า  การท าเครื่องหมายประจ าตัว  การเคลื่อนย้าย  การเลี้ยงและการดูแลรักษา  การจัดการ 
ด้านอาหาร  การจัดการซากสัตว์น้ า  เป็นต้น 

ข้อ 13 ภายหลังจากการอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการด าเนินกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะภายในสามปีนับแต่วันได้รับอนุญาตจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ   
เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบ  และให้ค าแนะน าการด าเนินการของสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  9  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535  และตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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รายละเอียดโครงการและแผนการด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
 

1. ชื่อสวนสัตว์สาธารณะ 
2. เจ้าของโครงการ  
3. ที่ตั้งสวนสัตว์สาธารณะ 
4. พ้ืนที่ที่ด าเนินกิจการของสวนสัตว์สาธารณะ 
5. วัตถุประสงค์ 
6. เป้าหมายโครงการ 
7. แผนด าเนินการและแผนปรับปรุง 
8. ชื่อสัตวแพทย์และนักวิชาการด้านสัตว์น้ าประจ าโครงการ 
9. จ านวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
10. ชนิดและจ านวนของสัตว์น้ า 
11. วิธีการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ (ถ้ามี) 
12. รายละเอียดลักษณะกิจกรรมที่จัดภายในสวนสัตว์สาธารณะ  
13. ระบบการป้องกันความปลอดภัยในสวนสัตว์สาธารณะทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชม 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการมอบเขม็เกียรติคณุแก่ผู้ปฏบิัติงานแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วยกรมประมงพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมายในห้วงเวลาระหว่างปี  พ.ศ.  2558  ถึงปี  พ.ศ.  2562  ด้วยความวิริยะ  
อุตสาหะ  อุทิศก าลังกายก าลังใจ  ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ  จนท าให้สามารถปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป
ได้เป็นผลส าเร็จ  ถือได้ว่าเป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่การประมงของประเทศไทย  และส่งผลดีต่อประเทศชาติ  
นับได้ว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสรรเสริญ  ยกย่อง  และสมควรได้รับมอบเข็มเกียรติคุณเพ่ือเป็นเกียรติ
ประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล  ตลอดจนเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคคลอื่น  จึงให้วางระเบียบเพ่ือการนี้ไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เข็มเกียรติคุณเป็นโลหะ  มีขนาดและลักษณะดังตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ กรมประมงจะพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณตามระเบียบนี้ต่อผู้ที่มีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์

แก่การประมงของไทย  ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ในห้วงเวลาระหว่างปี  
พ.ศ.  2558 - พ.ศ.  2562 

การมอบเข็มเกียรติคุณให้มอบประกาศนียบัตรไว้ก ากับเข็มเกียรติคุณด้วยตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ การประดับเข็มเกียรติคุณให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด  โดยประดับที่กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายใกล้กับกระดุมกลางล าตัวเสื้อ  ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายอื่นประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้ว 
ให้ประดับเข็มเกียรติคุณไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษนั้น  ๆ  ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบ 
ที่ไม่มีปกกระเป๋าบน  ให้ประดับเข็มเกียรติคุณบริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับกระเป๋าบน 

กรณีเป็นเครื่องแบบฝึก  เครื่องแบบสนาม  ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมตามสีของเข็มเกียรติคุณ
แทนโลหะเมื่อประดับ 

กรณีประดับเข็มเกียรติคุณกับเสื้อแบบสากลนิยมให้ประดับด้านบนกระเป๋าเสื้อสูทสากลด้านซ้าย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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ข้อ ๖ ให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท าคุณประโยชน์แก่การประมงของไทย  ในการปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเกียรติคุณ  แล้วเสนออธิบดีกรมประมง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๗ ให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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เข็มเกียรติคุณ

3.6 cm. 

2.2 cm. 

3.6 cm. 

2.2 cm. 
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เลขที่...01... 

 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
................................................................... 

เป็นผู้ทีไ่ด้รับมอบเข็มเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
 

จงึมอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เป็นส าคัญ 
 

ให้ไว้ ณ วันที่           เดือน                    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
     

18 cm. 

12 cm. 

18 cm. 

12 cm. 

(นายอดิศร พร้อมเทพ) 

อธิบดีกรมประมง 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการส่งตัวอยา่งเพ่ือตรวจวเิคราะห์ยังห้องปฏิบตัิการ   

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ 
เพื่อประกอบการตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและออกใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรมประมงจึงออกระเบียบกรมประมงเกี่ยวกับการส่งตัวอย่าง  
เพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 
ยังห้องปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้   
(1) “ห้องปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
พ.ศ.  2561 

(2) “การสุ่มตัวอย่าง”  หมายความว่า  การสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
โดยกรมประมงจะก าหนดความถี่ในการสุ่มตัวอย่างของโรงงาน  รวมถึงจะก าหนดการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
จากความถี่ปกติ  ในกรณีที่ปรากฏว่าชนิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพไม่ครอบคลุม  
ถึงชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีการขอใบรับรองสุขอนามัย   

(3) “โรงงาน”  หมายความว่า  โรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมประมง 
(4) “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานราชการสังกัดกรมประมงผู้ได้รับ

มอบหมายจากผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้กองตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การยื่นค าขอรับบริการการสุม่ตัวอย่าง 

 
 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับบริการการสุ่มตัวอย่าง  ให้ยื่นค าขอรับบริการการสุ่มตัวอย่าง  
ตามแบบ  กปม./กตส.  2  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมรายการสินค้าคงคลังต่อหน่วยงานของกรมประมง  
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่โรงงานตั้งอยู่  ดังนี้ 

้หนา   ๑
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(1) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม  
ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
สมุทรสาคร  ที่ตั้ง  127  หมู่  8  ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000   

(2) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตัง้อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบน  ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง  กระบี่  พังงา  และภูเก็ต  ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
สุราษฎร์ธานี  ที่ตั้ง  20/62  หมู่  7  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130   

(3) โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง  ได้แก่  จังหวัดพัทลุง  สงขลา  
ตรัง  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ให้ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา  
ที่ตั้ง  79/2  ถนนวิเชียรชม  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  90000   

(4)  โรงงานที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่นอกจากเขตพ้ืนที่ตาม  (1) - (3)  ให้ติดต่อกลุ่ม
รับรองคุณภาพสินค้าประมง  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง  อาคารปรีดา  กรรณสูต  
เกษตรกลาง  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900   

ข้อ 6 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอตามข้อ  5  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ที่ต้องการสุ่มตัวอย่างและรายการวิเคราะห์ให้โรงงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 7 ให้โรงงานตรวจสอบรายการวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าทั้ งทางเคมีและจุลินทรีย์ ได้จาก  http://www. fisheries.go.th/quality/standard.php   
และเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมประมง  ทางเว็บไซต์  http://www.fisheries.go.th/quality  
โดยตรวจสอบค่ า   LOQ  (Limit  of  Quantification)   และค่ า   LOD  (Limit  of  Detection)   
ของรายการทดสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพทางเคมี  แล้วแจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการที่โรงงานเลือก  
พร้อมรายการวิเคราะห์ตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนก าหนดวันสุ่มตัวอย่าง 

หมวด  2 
การสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 

 
 

ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อห้องปฏิบัติการจากโรงงานตามข้อ  7  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
เป็นผู้สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่างของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง   

ในกรณีที่โรงงานส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์รายการเดียวกันไปตรวจวิเคราะห์  ณ  ห้องปฏิบัติการ
มากกว่าหนึ่งแห่ง  เนื่องจากห้องปฏิบัติการแห่งเดียวไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ครอบคลุมทุกรายการ
วิเคราะห์ที่กรมประมงก าหนด  เจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือส่งให้แต่ละห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ต่อไป 

้หนา   ๒
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หมวด  3 
การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

 
 

ข้อ 9 ให้โรงงานส่งตัวอย่างที่ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งเอกสารน าส่ง
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการ  (F-SP-01)  ท้ายระเบียบนี้  ให้ห้องปฏิบัติการ  ภายในระยะเวลาหนึ่งวันท าการ  
นับจากวันที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง  พร้อมทั้งส าเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่  ในวันที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง   

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับส าเนาเอกสารน าส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการ  (F-SP-01)  จากโรงงาน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการก าหนดและบันทึกหมายเลขตัวอย่างในเอกสารน าส่งตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการ  (F-SP-01)  และให้จัดส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวให้ห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา 
สองวันท าการนับจากวันที่ได้รับเอกสารจากโรงงาน 

หมวด  4 
การจดัส่งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

 
 

ข้อ 10 ให้โรงงานแจ้งให้ห้องปฏิบัติการจัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ระบุ
หมายเลขล าดับตัวอย่างแตล่ะรายการ  ตามที่ระบุในเอกสารน าส่งตวัอย่างห้องปฏิบัตกิาร  (F-SP-01)  ต่อ
หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ตามข้อ  5  ทุกตัวอย่าง  ภายในระยะเวลา 
สามวันหลังจากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๓
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กองตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมง  กรมประมง    
           

คําขอรับบริการสุ่มตัวอย่าง                            กปม./กตส 2   
 

เลขที่คําร้อง        วันที่ยื่น     ผู้ยื่นคําขอ 
ชื่อโรงงาน        เลขทะเบียน    สังกัด    
ที่อยู่      
โทรศัพท์         โทรสาร  
รายการตัวอย่างม ีดังนี้ 

สําหรับโรงงาน สําหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง 
ชื่อ /รายละเอียด สินค้า รหัสสินค้าของ

โรงงาน
ขนาดบรรจุ ประเทศ จํานวนส่งออก วันที่ผลิต จํานวนสุ่ม หมายเหตุ 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
  

1. ขอวิเคราะหเ์พิ่มเติมดังนี้   รายการที่ .......................... วิเคราะห์เพิ่มเตมิ .................................................................................................................................. 
รายการที่ .......................... วิเคราะห์เพิ่มเตมิ .................................................................................................................................. 

2. ตัวอย่างที่ขอรบับริการ    ไม่ขอรับคืน    ขอรับคืน ภายใน 3 วัน หลังการส่งตวัอย่าง 
3. ส่งตัวอย่างตรวจ   ห้องปฏิบัตกิารกรมประมง   ห้องปฏิบัตกิาร ..................................................................................................... 
                                                  หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................... 
                                                                  ....................................................................................................................................................................................... 

สําหรับเจ้าหน้าที่จัดการตัวอย่าง 
สภาพตัวอย่าง  ปกติ                                    ไม่ปกติ ................................................................................................................................................................................................... 
การบรรจุ 
(ใส่ลําดับที่) 

………… กระป๋อง           ………… Pouch              ………. ขวดแก้ว              ………… ขวดพลาสติก        ………… ถุงพลาสติก           ……… กล่องพลาสติก 
………… กล่องกระดาษ  ………… ถ้วยพลาสติก  ……..… กระปุกพลาสติก  ………… แกลลอน               ………… ขวดอลูมิเนียม       ……… อื่นๆ ......................... 

สภาพการเก็บรักษา   แช่แข็ง (Frozen)                  แช่เย็น (Chill)                         อุณหภูมิห้อง (Ambient)                                                                                      
 
 
 
 

(ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้) 

เจา้หนา้ที่โรงงาน  .................................................. 

วนัที่ ..................................................................... 

(รับตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้) 
เจา้หนา้ที่จดัการตวัอยา่ง 
 

............................................... 

วนัที่ ....................................... 

(ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้) 

เจา้หนา้ที่สุ่มตวัอยา่ง ............................................ 

วนัที่ ..................................................................... 
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กองตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมง  กรมประมง          
      

เอกสารนําส่งตัวอย่างห้องปฏบิตักิาร                                                                                         F-SP-01                              

ชื่อโรงงาน            หมายเลขโรงงาน       
ท่ีอยู่      
โทรศัพท์          โทรสาร  
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีโรงงาน สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง 

ลําดับ
ตัวอย่าง ชื่อ /รายละเอียด สินค้า รหัสสินค้า

โรงงาน ขนาดบรรจุ 
จํานวน

ตัวอย่างส่ง
ตรวจ

เลขตัวอย่าง หมายเหตุ 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 

  

    ชื่อห้องปฏิบัติการ .............................................................................................. 
 

     วันท่ีสุ่มตัวอย่าง ............................................................  วันท่ีนําส่งตัวอย่าง .............................................................................................            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีโรงงาน  .................................................. 

(.....................................................................) 

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีสุ่มตัวอย่าง ............................................ 

(.....................................................................) 

 

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ........................................ 

(.....................................................................) 

(ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 
เจ้าหน้าท่ีโรงงาน  .................................................. 

(.....................................................................) 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตวน์้้า  พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดให้ห้องปฏิบัติการที่ตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าได้รับ  
การขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  เพ่ือใช้ในการทวนสอบระบบคุณภาพ
และออกใบรับรองสุขอนามัย 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรมประมงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 
เพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
(1) “ห้องปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่

ห้องปฏิบัติการของกรมประมง  ที่ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี้  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า   

(2) “คณะผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ้านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ให้เป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน  
และตรวจติดตามการด้าเนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว   

(3) “คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ 
ของกรมประมงที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีกรมประมง  ให้มีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการพิจารณาผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องและด้าเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า
เพื่อใช้ในการทวนสอบระบบคุณภาพและออกใบรับรองสุขอนามัย 

(4) “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานราชการสังกัดกรมประมงผู้ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ้านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ให้ด้าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑

292 



หมวด  1 
การขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัตกิาร 

 
 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
  5.2 ผู้ยื่นค้าขอต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร  กรรมการ  ผู้มีอ้านาจในการจัดการ

หรือด้ารงต้าแหน่งใดซึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใด  อันอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส  
ในการทดสอบและคุณภาพผลการทดสอบ 

  5.3 ห้องปฏิบัติการมีที่ตัง้ในประเทศไทย  มีสถานที่ปฏิบัติงานแบบถาวร  ไม่รวมถึง
ห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่ 

  5.4 ห้องปฏิบัติการตอ้งได้รบัการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ  ISO/IEC  
17025  จากหน่วยตรวจรับรองระบบ  (Accreditation  Body  :  AB)  ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  ( International  Laboratory  
Accreditation  Cooperation  :  ILAC)  หรือองค์การความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ  (Asia  Pacific  Laboratory  Accreditation  Cooperation  :  APLAC) 

  5.5 ห้องปฏิบัติการมีวิธีการตรวจวิเคราะห์ตามบัญชีรายการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
และบัญชีรายการตรวจวิเคราะห์เคมี  ตามเอกสารท้ายระเบียบนี้  หรือวิธีการตรวจวิเคราะห์อื่นที่มี  
ความถูกต้องเทียบเท่าในรายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในการประเมิน
ความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ  (ISO/IEC  17025) 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้ด้าเนินการยื่นค้าขอขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการตามแบบ  กปม./กตส.  5  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
กรมประมง  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  6.1 ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของห้องปฏิบัติการ 
  6.2 กรณีผู้ แทนนิติบุคคลมอบอ้านาจให้ผู้ อื่นมาด้าเนินการยื่นค้าขอแทน   

ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมและปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ้านาจ 
   (2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ  หรือเอกสารอื่น 

ที่ราชการออกให้ 
   (3) แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอ้านาจ  หรือเอกสารอื่น

ที่ราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ 
  6.3 ส้าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ  พร้อมเอกสารแนบที่แสดง

ชนิดตัวอย่างและรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 
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  6.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 
  6.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ  ได้แก่ 
   (1) วิธีปฏิบัติงาน 
   (2) วิธีทดสอบ 
   (3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ 
   (4) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ 
   (5) ผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
   (6) เอกสารแสดงค่า  LOQ  (Limit  of  Quantification)  ปริมาณต่้าสุด 

ที่สามารถวัดได้โดยมีความแม่นย้าและความเที่ยงและค่า  LOD  (Limit  of  Detection)  ปริมาณต่้าสุด
ที่สามารถวัดได้ของแต่ละรายการทดสอบ  สอดคล้องตามที่กรมประมงประกาศ  โดยสามารถตรวจสอบ
ได้จากเว็บไซต์  http://www.fisheries.go.th/quality 

   (7) ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ   
หรือเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 

ข้อ 7 ในการด้าเนินการขึ้นทะเบียน  ห้องปฏิบัติการต้องมอบอ้านาจให้ผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคน  
เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  คณะผู้ตรวจประเมิน  หรือคณะกรรมการ
พิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 

ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามข้อ  6  แล้วให้ด้าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 

กรณีเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้  
ผู้ยื่นค้าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งคืนเอกสาร  ทั้งนี้  ผู้ยื่นค้าขอต้องด้าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้ง  หากผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถด้าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนดจะต้องด้าเนินการยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐานใหม่ 

กรณีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  หรือกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอได้ด้าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
เกี่ยวกับรายการทดสอบ  วิธีทดสอบ  วันเวลา  และรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน  เพ่ือด้าเนินการตรวจประเมิน 

ข้อ 9 ให้คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ  และสรุปผล 
การตรวจประเมินเบื้องต้นให้ผู้ยื่นค้าขอทราบในวันที่ตรวจ  หลังจากนั้นให้ส่งรายงานผลการตรวจ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายในสามสิบวันนับจากวันตรวจประเมิน 

กรณีที่พบข้อบกพร่อง  ให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง  และรายงาน 
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องภายในหกสิบวันนับจากวันตรวจประเมิน  โดยส่งรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
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ข้อ 10 ให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมิน 

  10.1 กรณีที่เห็นชอบผลการตรวจประเมิน  ให้คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ  เสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย  เพื่อลงนามในหนังสือส้าคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตามแบบ  กปม./กตส.  6  ท้ายระเบียบนี้  ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ยื่นค้าขอ 

  10.2 กรณีที่ไม่เห็นชอบผลการตรวจประเมิน  ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ยื่น 
ค้าขอทราบเพ่ือด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือด้าเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการภายในสามสิบวันนับจากวันที่แจ้ง  เมื่อผู้ยื่นค้าขอ
ด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  ให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงนัดประชุม  
คณะผู้ตรวจประเมินภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง  
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 

  กรณีที่เห็นชอบผลการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  ให้คณะผู้ตรวจประเมินด้าเนินการ  
ตามข้อ  10.1  ทั้งนี้   หากไม่เห็นชอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง  กรมประมงจะไม่รับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ  โดยแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการพร้อมรายการทดสอบที่ได้รับการยอมรับ
ความสามารถการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์  
http://www.fisheries.go.th/quality 

ข้อ 12 หากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  ประสงค์จะขอเพ่ิมเติมรายการทดสอบ   
ให้ยื่นค้าขอตามแบบ  กปม./กตส.  5  คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณารายการทดสอบที่ขอเพ่ิมเติมจาก
เอกสารประกอบค้าขอขึ้นทะเบียนตามที่ระบุในข้อ  6  หรือตรวจประเมินรายการทดสอบที่ประสงค์ขอขยาย  
ตามแต่กรณี  และให้คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการด้าเนินการตามข้อ  10   
โดยอนุโลม 

ข้อ 1๓ หนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ  ให้มีอายุสามปีนับแต่วันขึ้นทะเบียน 
ข้อ 1๔ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วที่ประสงค์จะขอต่ออายุทะเบียน  ให้ยื่นค้าขอ

ต่ออายุหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตามแบบ  กปม./กตส.  7  ท้ายระเบียบนี้  
พร้อมกับส้าเนาหนังสือส้าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการฉบับเดิมก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ห้องปฏิบัติการใดที่ได้ยื่นค้าขอต่ออายุทะเบียนภายในก้าหนดเวลาแล้ว  ให้มีผลใช้ได้ต่อไป  
ในระหว่างการต่ออายุจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการจะแจ้งว่าไม่ต่ออายุให้ 
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หมวด  2 
การควบคมุมาตรฐาน 

 
 

ข้อ 1๕ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วสามารถด้าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า
เพ่ือใช้ในการทวนสอบระบบคุณภาพและออกใบรับรองสุขอนามัย  โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

  15.1 รักษามาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความสามารถ 
ด้านวิชาการ 

  15.2 ต้องจัดส่งส้าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่างต่อหน่วยงานของ
กรมประมงที่รับผิดชอบในพื้นทีท่ี่โรงงานตั้งอยู่  ภายในสามวันหลังจากออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

  15.3 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวัน  หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
การขึ้นทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ 

   (1) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเทคนิค  อันเป็นสาระส้าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

   (2) สถานภาพทางกฎหมาย  ธุรกิจและโครงสร้างองค์กร 
   (3) ผู้มีอ้านาจในการบริหารองค์กร 
   (4) นโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเอกสารระบบคุณภาพ 
   (5) บุคลากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ 
   (6) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในรายงานผลทดสอบ 
  15.4 ต้องไม่น้าหนังสือสา้คัญแสดงการขึน้ทะเบยีนห้องปฏิบัตกิารที่ออกโดยกรมประมง  

ไปใช้อ้างอิงในทางที่ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กรมประมง 
ข้อ 1๖ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน 

เพ่ือตรวจสอบการด้าเนินงาน  และความสามารถทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้ง  โดยไม่แจ้งก้าหนดการให้ทราบล่วงหน้า 

กรณีพบข้อบกพร่อง  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วต้องด้าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  หากการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
สามสิบวัน  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินครั้งละสามสิบวัน  
ไม่เกินสามครั้ง  โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจ้าเป็นที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  ทั้งนี้  การแก้ไขข้อบกพร่องต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาร้อยยี่สิบวัน 
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ข้อ 1๗ คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการจะพิจารณาทบทวนการขึ้นทะเบียน  
หากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ส่งผลกระทบ  
ในด้านความสามารถหรือศักยภาพในการวิเคราะห์ 

หมวด  3 
การเพิกถอนรายการทดสอบ  การพักใช้ทะเบียนและเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 

 
 

ข้อ 18 กรมประมงจะพิจารณาเพิกถอนรายการทดสอบ  หากพบว่าห้องปฏิบัติการมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเทคนิค  อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการด้าเนินการตรวจวิเคราะห์
รายการทดสอบนั้น ๆ 

ข้อ ๑9 กรมประมงจะพิจารณาพักใช้ทะเบียน  ในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินพบข้อบกพร่อง
ในการตรวจติดตามและห้องปฏิบัติการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดหรือในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   โดยจะพักใช้ทะเบียน  
เป็นระยะเวลาหกสิบวันถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

กรณีที่ห้องปฏิบัติการไดป้รบัปรุง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไขข้อบกพร่องแลว้  กรมประมงจะพิจารณา
คืนสถานะการขึ้นทะเบียนให้แก่ห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน  นับจากวันที่
ห้องปฏิบัติการแสดงให้กรมประมงเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 20 กรมประมงจะด้าเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  20.1 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการล้มละลายตามค้าสั่งศาล 
  20.2 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกระท้าความผิดที่มีผลกระทบต่อ

ผลทดสอบ  ดังต่อไปนี้ 
   (1) เปลี่ยนแปลง  แก้ไขข้อมูลดิบ  ข้อมูลผลทดสอบ  หรือข้อมูลอื่นใด 

ที่มีผลท้าให้เกิดความเข้าใจผิด 
   (2) มีส่วนได้เสียกับผู้ใช้บริการ 
   (3) มีการกระท้าอื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริต 
   (4) มีการกระท้าอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมประมง 
  20.3 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเลิกประกอบกิจการด้านการทดสอบ  

ย้ายสถานที่ประกอบการ  หรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น 
  20.4 ผูไ้ด้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ให้แล้วเสร็จตามข้อ  16   
  20.5 ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาร้อยยี่สิบวันนับจากวันที่ถูกพักใช้ทะเบียน 
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กรณีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  ห้องปฏิบัติการต้องยุติ
การใช้สิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการจากกรมประมง 

ห้องปฏิบัติการที่ถูกเพิกถอนจากกรณี  20.2  จะยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งเมื่อพ้นก้าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่กรมประมงเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

ข้อ 21 ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายการทดสอบ  พักใช้ทะเบียนหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน   
มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมประมงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง  ทั้งนี้  การอุทธรณ์  
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

 
กปม./กตส. 5 

แผ่นที ่1 
แบบค ำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำร 

 
เขียนที่....................................................................... 

                   วันที่.................เดือน....................................พ.ศ..................... 
 
              ข้าพเจ้า..................................................................   ผู้บริหารสูงสุด    ผู้รับมอบอ านาจ 
อายุ.......................ปี สัญชาติ...............................เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน............................ ...................... 
ออกให้ ณ......................................วันหมดอายุ.............................บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.. ..........................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................ต าบล/แขวง.......................... ........................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................... ...รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..........................................มือถือ............. ............................... 
E-mail address………………………………………………………………………………………. 

 

ในนามของ........................................................................................................................................ 
เลขที่........................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............. .............................. 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต..................................... ..จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร........... .........................  
มีความประสงค์ 

  ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 
  ขอขยายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 

 
ขอบข่ายรายการทดสอบ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้) 

1. ด้านจุลชีววิทยา  
     1.1 ....................................................................   1.6  ................................................................... 
     1.2 ....................................................................   1.7  ................................................................... 
     1.3 ....................................................................   1.8  ................................................................... 
     1.4 ....................................................................   1.9  ................................................................... 
     1.5 ................................................................. ...   1.10  ................................................................. 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

 
กปม./กตส. 5 

แผ่นที ่2 
     2.  ด้านเคมี  
     2.1 ....................................................................   2.6  ................................................................... 
     2.2 ....................................................................   2.7  ................................................................... 
     2.3 ....................................................................   2.8  ................................................................... 
     2.4 ....................................................................   2.9  ................................................................... 
     2.5 ....................................................................   2.10  ................................................................. 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติและแนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องในระบบคุณภาพ ได้แก่  
 วิธีปฏิบัติงาน  
 วิธีทดสอบ  
 รายงานสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ 
 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ 
 ผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ  
 เอกสารแสดงค่า LOQ (Limit of Quantification) และ LOD (Limit of Detection) ของ 

แต่ละรายการทดสอบ  
        เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง...................................................................... ..................... 

๒. หลักฐานประกอบค าขอรับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้ลงนาม
รับรองส าเนาแล้ว ได้แก่ 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลมิได้ยื่นค าขอ
ด้วยตัวเองให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมและปฏิบัติ ดังนี้  

                หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)  
               ส าเนาหนังสือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
  ผู้รับมอบอ านาจแสดงหลักฐานหรือเอกสารอ่ืนฉบับจริงที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ของหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

  แผนที่ตั้งของห้องปฏิบัติการที่ขอรับหนังสือรับรองโดยละเอียด  
  ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ พร้อมเอกสารแนบที่แสดงชนิดตัวอย่าง 

และรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องลงนามส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนาม 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

 
กปม./กตส. 5 

แผ่นที ่3 
ค ารับรองและข้อสัญญา 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบค าขอฉบับนี้และในเอกสารประกอบ  
ค าขอเป็นความจริงทุกประการ 

2. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง กรมประมง ก าหนดไว้ ทั้งในปัจจุบันและท่ีจะก าหนดและ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

3. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้เป็นไปโดยสุจริต และด ารงรักษาไว้ 
ซึ่งความเป็นกลางและความซื่อตรงในการด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ 
 
      ลงชื่อ____________________________ผู้ยื่นค าขอ 
 

             (____________________________) 
 

             ต าแหน่ง_____________________________ 
 

         
หมายเหตุ  จัดท าแบบแสดงค าขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการจ านวน ๑ ฉบับ และส าเนาจ านวน ๑ ฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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       กปม./กตส. 6 
 
 
 

  
 

หนังสือส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัตกิำร 
 

        กรมประมง 
                     กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

 
เลขที่..............................      
ชื่อห้องปฏิบัติการ............................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที่........................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย....................................
ถนน.............................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการท่ีผ่านการรับรองความสามารถ ตามระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เพื่อใช้ในการ  
ทวนสอบระบบคุณภาพและออกใบรับรองสุขอนามัย ตามรายการและวิธีทดสอบท่ีก าหนด 
ในเอกสารแนบท้าย 
 
 
หนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรให้ใช้จนถึงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ........... 
                        ออกให้ ณ วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
                    หมำยเลขทะเบียน……………………………………………………
      
 
 
          
         (………………………………………………………) 

              อธิบดีกรมประมง 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

  กปม./กตส. 7 
 

ค ำขอต่ออำยุหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำร 
                 

    วันที่................เดือน.............................พ.ศ................. 
 
 
                        ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ........................... .... 
สถานที่ติดต่อผู้ขอต่ออายุหนังสือส าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย.....................ถนน...............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............. ...............
จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..................... ................โทรสาร............................. 
E-Mail …………………………………………………………………………. 
มีความประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขท่ี......................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติและแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  
       ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 
   

       แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือเอกสารอ่ืนใดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
   

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  

  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
  

  ส าเนาใบรับรองการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ พร้อมเอกสารแนบที่แสดง 
                               ชนดิตัวอย่างและรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 
    

  แผนที่แสดงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 
    

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพตามข้อ ๗.5 
  

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................... ......... 
 
 
 
   (ลำยมือชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
 

                (………………………………………...............) 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

บัญชีรำยกำรตรวจวิเครำะห์จุลินทรีย์ 
 

รำยกำรทดสอบ  วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
1. Salmonella spp. - ISO 6579 ทีเ่ป็นปัจจุบัน 

- Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน    
- AFNOR No BIO for detection and contamination of Salmonella in 
human and animal food products. ที่เป็นปัจจุบัน    

2. Vibrio cholerae - Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน    

3. Listeria monocytogenes - ISO 11290-1 ที่เป็นปัจจบุัน 
-  AFNOR No BIO  for all food products and environment ที่เป็นปัจจุบัน 

4. Total viable plate count - Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน    

5. Yeast & Mold -  AOAC Official Method 997.02 ที่เป็นปัจจุบัน    
-  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน    

6. Total coliform    -  AOAC Official Method 991.14 ที่เป็นปัจจุบัน    
-  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน  

7. Fecal coliform   -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน  
8. Escherichia coli - ISO/TS 16649-3 ที่เป็นปัจจุบัน 

-  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน  
9. Staphylococcus aureus -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน  
10. Clostridium perfringens - ISO 7937 ที่เป็นปัจจุบัน 

-  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 
11. Vibrio parahaemolyticus -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 
12. Vibrio vulnificus -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 
13. Incubation test -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 
14. Clostridium botulinum -  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 
15. Flat Sour Spoilage 
bacteria 

-  Bacteriological Analytical Manual (BAM Online) ที่เป็นปัจจุบัน 

16. Enterococci - ISO 7899-2 ที่เป็นปัจจุบนั 
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

บัญชีรำยกำรตรวจวิเครำะห์เคมี 
 

รำยกำรทดสอบ  วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
1. Histamine - AOAC Official method. 977.13 ที่เป็นปัจจุบัน 
 - Duflos, G., Dervin, C., and Malle, P. 1992. Food Chemical 

Contaminants : Relevance of Matrix Effect in Determination of 
Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and Whiting 
(Merlangus merlangus). Journal of AOAC International. 1999. Vol. 
82. p. 1097 – 1101.  

2. Cadmium - AOAC Official method. 999.10. ที่เป็นปัจจุบัน 
3. Lead  - AOAC Official method. 999.10. ที่เป็นปัจจุบัน 
4. Total Mercury - AOAC Official method. 974.14. ที่เป็นปัจจุบัน  
5. Oxolinic acid - Larocque, L., M. Sciinurr, S. Sved and A. Wenieger. 1991.  

Determination of Oxolinic acid Residues in Salmon Tissue by Liquid 
Chromatography with Fluorescence Detection. J. Assoc. Off. Anal. 
Chem. Vol. 74, No.4. p 608 – 611  

6. Oxytetracycline, 
Chlortetracycline, 
Tetracycline 

- AOAC Official method. 995.09. ที่เป็นปัจจุบัน 
 

7. Chloramphenicol  - CHLORAMPHENICOL EIA. A microtitre plate based competitive 
enzyme immunoassay for screening and qualitative analysis of 
chloramphenicol in various matrices. EuroProxima B.V.. 
Netherlands. 

 - ADRDNI. 2003. Confirmation of chloramphenicol in tissue  using 
LC/MS/MS. Veterinary Scineces Disvision. P 1 – 10.  
 

8. Nitrofuran (metabolites) - McCracken, R.J. and D.G. Kennedy. 1997. Determination of the 
furazolidone metabolite, 3-amino-2-oxazolidinone, in porcine 
tissues using liquid chromatography thermospray mass 
spectrometry and the occurrence of residues in pigs produced in 
Northern Ireland. Jounal of Chromatogrpahy B. 691. p. 87-94.  
 

9. Malachite green and 
Leucomalachite green 

- Aldert A. Bergwerff and Peter Scherpenisse. 2003. Determination 
of Residues of Malachite green in Aquatic Animals. Journal of 
Chromatography. B 788. pp. 351 – 359.  
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

 
รำยกำรทดสอบ  วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 

10. Benzoic and 
Sorbic acid  

- Kiatkungwalkrai, P., J. Yamprayoon, S. Saito, and R. Matsudaira. 1998. 
Determination of benzoic acid and sorbic acid in fish balls by HPLC. Fish 
Technology Research & Inspection. Vol II, p.1-19.  

11. Polyphosphate 
(P2O5) 

- Laboratory Manual On Analysis Methods And Procedures For Fish And 
Products, 2nd edition, 1992 Marine Fisheries Research Department 
Southeast Asian Fisheries Development Center, Singapore. And Pearson's 
Chemical Analysis of food. 8th Edition, 29-31, (1981)  

 - AOAC. Official Method. 995.11 ที่เป็นปัจจุบัน 
12. Sulfur dioxide 
(SO2) 

- Yamagata, M. and Kim, L..1992. 2nd Edition. Determination of 
Sulphurdioxide (residue SO2) by Rankine method A : Alkali Titration 
Method. Laboratory Manual on Analysis Methods and Procedures for Fish 
and Products. Marine Fisheries Research Department Southeast Asian 
Fisheries Development Center. Singapore 

 - AOAC. Official Method 962.16. ที่เป็นปัจจุบัน 
13. EDTA - Perfetti, G.A., and Warner,C.R. (1979). Reverse Phase Ion Pair High 

Pressure Liquid Chromatographic Determination of EDTA in Crabmeat and 
Mayonnaise. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 62(5) : 1092-1095.  

14. TVB-N - Laboratory Manual On Analysis Methods And Procedures For Fish And 
Productcs,2nd edition, 1992 Marine Fisheries Research Department 
Southeast Asian Fisheries Development Center, Singapore.  

15. Water activity - Novasina Aw Equipment manual ที่เป็นปัจจุบัน 
16. Specific gravity - AOAC Official Method. 920.56. ที่เป็นปัจจุบัน 
 - AOAC Official Method. 925.22. ที่เป็นปัจจุบัน 
17. Salt - AOAC Official method 937.09. ที่เป็นปัจจุบัน 
18. pH - AOAC Official Method. 981.12. ที่เป็นปัจจุบัน 
 - Laboratory Manual On Analysis Methods And Procedures For Fish And 

Productcs,2nd edition, 1992 Marine Fisheries Research Department 
Southeast Asian Fisheries Development Center, Singapore.  

19.Fluoroquinolones 
group 

- Delepine, B. and D. Hurtaud-Pessel. Liquid- Chromatography / Tandem 
Mass-spectrometry : Screening method for identification residues of 
antibiotics in meat. AFSSA-agence francaise de securite sanitaire des 
aliments. BP 90203-35302 Fougeres cedex France. 

 - Paschoal, J. A. R., Reyes, F. G. R. and Rath, S.. 2009. Quantitatiion and 
Identity Confirmation of Residues of Quinolones in Tilapia fillets by LC-ESI-
MS-MS QToF. Anal Bioanal Chem. Vol. 394 : 2213 – 2221.  
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กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง       
กรมประมง 
 

 
รำยกำรทดสอบ  วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 

20. Total Nitrogen - AOAC Official method. 940.25. ที่เป็นปัจจุบัน 
 - Marine  Fisheries Research Department Southeast Asian  Fisheries 

Development Center, Singapore, (1992)  
21. Moisture - AOAC Official method. 950.46. ที่เป็นปัจจุบัน 
22. 3-MCPD - AOAC Official method. 2000.01. ที่เป็นปัจจุบัน 
23. Paralytic 
Shellfish Poison 
(PSP) เทคนิค HPLC 

- AOAC Official method. 2005.06. ที่เป็นปัจจุบัน 

24. Diarheatic 
Shellfish Poison 
(DSP) and 
Lipophilic toxin 
(PTX, AZA, YTX) 
เทคนิค LC/MS/MS 

- D. Faulkner, S.A.Hewitt and J. Cooper.2012. The determination of 
Lipophilic (DSP) shellfish toxins in shellfish species by LC/MS/MS. 
Veterinary Sciences Division. Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI). 
Standard Operating Procedure CSD 379 Version 4. 
- Paul NcNabb, Andrew I. Selwood, and Patrick T. Holland. 2005. 
Mutiresidue method for Determination of Algal toxins in shellfish: single 
laboratory validation and interlaboratory study. Journal of AOAC 
International. Vol. 88, No.3. p 761-772. 

25. Amnesic 
Shellfish Poison 
(ASP) เทคนิค HPLC 

- M.A. Quilliam. 2003. Chemical methods for domoic acid, the amnesic 
shellfish poisoning (ASP) toxin. In : G.M. Hallegraeff, D.M. Anderson & A.D. 
Cembella (Eds), Manual on Harmful Marine Microalage, Monographs on 
Oceanographic Methodology, Vol.II, Chapter 9. Intergovernmental 
Oceanographic Commission (UNESCO), Paris, 247 – 266.  

26. Nitroimidazole - Cannavan, A. and Kenedy, D.G. 1997. Determination of Dimetridazole in 
Poultry Tissues and Eggs Using Liquid Chromatography-Thermospray mass 
Spectrometry. Analyst. Vol. 122 (963-966). 

27. Sulphonamides 
group and 
Trimethoprim 

- M. Juhel-Gaugain and D. Hurtaud-Pessel. 2007. Technical note : 
Confirmation of Sulphonamide Residues in Muscle and Milk by LC/MS-MS. 
LABORATOIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDICAMENTS 
VETERINAIRES ET LES DESINFECTANTS (afssa). France.  

28. Steriods and 
Stilbenes 

- Noppe, H., B. Le Bized, K. Verheyden and H.F. De Brabander. 2008. Novel 
Analytical Methods for the Determination of Steriod Hormones in Edible 
Matrices. Analytica Chimica Acta. Vol. 611 : 1-16.  

29. Avermectin - Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL). 2005. 
Avermectines in Fish. Berlin. Germany.  

30. Toltrazuril -Institute for Food Safety (RIKILT). 2003., Determination of Toltrazuril and 
Ponazuril in Chicken Muscle Tissue, Liver Tissue and Egg by LC-UV and LC-
ESI-MS/MS. The Netherlands. 
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รำยกำรทดสอบ  วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 

31. Amoxicillin - Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL). 2016. 
Confirmatory Method for the Determination of Penicillins and 
Cephalosporins in Fish muscle by LCMSMS. Version 1. Berlin. Germany. 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการช าระค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาต 
ผ่านระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW) 

พ.ศ.  2561 
 
 

ด้วยกรมประมงได้พัฒนาระบบช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร   
(e - payment)  ในระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW)  เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  5  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการน าเข้า  การส่งออก  การน าผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  2557  และมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรมประมง  
จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ  Fisheries  Single  
Window  (FSW)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการช าระค่าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาตผ่านระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ผ่านระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW)  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า 
(1) ใบอนุญาต  ใบรับรอง  หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกให้  เพ่ือการน าเข้า   

การส่งออก  และการน าผ่าน  ซึ่งสินค้าสัตว์น้ า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  หรือปัจจัยการผลิต 
(2) ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก าหนด 
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่ด าเนินกิจการที่ต้องมีใบอนุญาต

ตามระเบียบนี้ 
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่รับหน้าที่ในการน าเข้า  

ส่งออก  หรือน าผ่าน  ซึ่งสินค้าสัตว์น้ า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  หรือปัจจัยการผลิต  แทนผู้ประกอบการ 
ที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการน าเข้า  การส่งออก  หรือการน าผ่าน  ซึ่งสินค้าสัตว์น้ า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
หรือปัจจัยการผลิต 

“ระบบ  FSW”  หมายความว่า  ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  (Fisheries  Single  Window)   
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“ระบบ  NSW”  หมายความว่า  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  
(National  Single  Window) 

“เจ้าหน้าที่หน่วยงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่หน่วยงานออกใบอนุญาตของกรมประมง  
และออกใบเสร็จรับเงิน 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติหน้าที่ประจ าระบบ  FSW   
ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมและน าส่งทะเบียน
คุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้กองคลัง  ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ  
ตามระเบียบนี้ 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Digital  Signature)”  หมายความว่า  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ ใช้บ่งบอกถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งออกโดยผู้ให้บ ริการ 
ออกใบรับรองและสามารถสมัครขอใช้บริการได้จากองค์กรออกใบรับรอง  (Certification  Authority:  CA)  
ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ า
และปัจจัยการผลิตเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด  และจะก าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ  ของระเบียบนี้ส าหรับ
กรณีใดตามความจ าเป็นและสมควรก็ได้  โดยให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  1 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และขัน้ตอนการช าระค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ 6 ผู้ประกอบการและตวัแทนออกของตอ้งเปน็ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยง
ค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  (FSW)  แล้ว 

ข้อ 7 เมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาต  เลือกรูปแบบ
วิธีการช าระค่าธรรมเนียม  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด าเนินการจัดท าใบอนุญาตนั้นแล้ว  ระบบ  FSW  
จะสร้างใบแจ้งค่าธรรมเนียมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรับช าระค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ  
หรือตัวแทนออกของ  และจะส่งข้อความแจ้งเตือนการช าระค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็นใบอนุญาตที่ต้องมี
การคิดค่าธรรมเนียมเข้ากล่องงานขาเข้าของกล่องงานผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ  โดยใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียมจะมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

  7.๑ เลขที่เอกสาร 
  7.2 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องช าระ 
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ข้อ 8 ใบอนุญาตที่ต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมจะมีลายน้ าที่บ่งบอกถึงสถานะการช าระ
ค่าธรรมเนียมในใบอนุญาต  ทั้งนี้  ตามรูปแบบที่กรมประมงก าหนด 

ข้อ 9 การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ออกผ่านระบบ  FSW  ผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของสามารถเลือกวิธีการช าระเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

  9.๑ การช าระค่าธรรมเนียมผ่าน  Bill  Payment  ตามช่องทางการให้บริการของ
ธนาคารที่กรมประมงก าหนด 

  9.๒ การช าระค่าธรรมเนียมผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่กรมประมงก าหนด
ผ่านระบบ  NSW   

  9.๓ การช าระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการอื่นตามข้อ  12   
ข้อ ๑0 การช าระค่าธรรมเนียมผ่าน  Bill  Payment  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑0.๑ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ  

FSW  และช าระเงินตามช่องทางการให้บริการของธนาคาร  โดยระบบธนาคารจะสอบถามข้อมูลอ้างอิง
ว่ามีอยู่ในระบบ  FSW  หรือไม่ 

  ๑0.2 กรณีถ้ามีข้อมูลอ้างองิ  ระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลตอบกลับไปยังธนาคารว่ารับ
ช าระค่าธรรมเนียมได้  และระบบธนาคารจะส่งข้อมูลยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมให้กับระบบ  FSW  
โดยสถานะใบอนุญาตในระบบ  FSW  จะแสดงสถานะเป็น  “ช าระเงินแล้ว” 

  ๑0.3 กรณีถ้าไม่มีข้อมูลอ้างอิง  ระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลปฏิเสธตอบกลับไปยัง
ธนาคารว่าไม่สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมได้  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน 

ข้อ ๑1 การช าระค่าธรรมเนียมผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑1.๑ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของยื่นข้อมูลบัญชีธนาคารกับกรมประมง

และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่านระบบ  NSW  
ตามข้อก าหนดของธนาคาร 

  ๑1.๒ กรณีผู้ประกอบการหรอืตัวแทนออกของแจ้งข้อมูลทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคาร
มากกว่า  1  บัญชี  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของจะต้องเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการ  
หักบัญชีในแต่ละครั้ง  โดยระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลอ้างอิงผ่านระบบ  NSW  ไปยังระบบธนาคาร   

  ๑1.3 กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารส าเร็จ  ระบบธนาคารจะส่งข้อมูลยืนยัน 
การช าระค่าธรรมเนียมให้ระบบ  FSW  โดยสถานะใบอนุญาตในระบบ  FSW  จะแสดงสถานะเป็น  
“ช าระเงินแล้ว” 

  ๑1.4 กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ส าเร็จ  ระบบธนาคารจะส่งข้อมูลแจ้งปฏิเสธ
การรับช าระค่าธรรมเนียม  ซึ่งผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องเลือกการช าระค่าธรรมเนียม  
ด้วยวิธีการอื่น 
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ข้อ ๑2 การช าระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการอื่นมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑2.๑ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อช าระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงาน 

ออกใบอนุญาตในวันและเวลาท าการ  โดยช าระเงินด้วยบัตรเดบิต  หรือบัตรเครดิตผ่านเครื่อง  EDC  
หรือหักบัญชีผ่าน  QR  Code  หรือผ่าน  Bill  payment  ในรูปแบบเอกสาร 

  ๑2.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  จะบันทึกข้อมูลการรับช าระ
ค่าธรรมเนียมในระบบ  FSW  โดยสถานะใบอนุญาตในระบบ  FSW  จะแสดงสถานะเป็น  “ช าระเงินแล้ว” 

ข้อ ๑3 เมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑0  ข้อ  ๑1  
หรือข้อ  ๑2  เรียบร้อยแล้ว  ใบอนุญาตจะแสดงสถานะเป็น  “ปกติ”  ผู้ประกอบการหรือตัวแทน 
ออกของสามารถพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ  FSW  ได้ 

ข้อ ๑4 ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของสามารถตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงิน   
หากใบเสร็จรับเงินปรากฏลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินแล้ว  จะสามารถ 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบ  FSW  ได้ 

ข้อ 15 กรณีระบบ  FSW  ขัดข้อง  และไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อช าระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาท าการ  
โดยช าระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด  ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต 
ในรูปแบบเอกสาร 

กรณีระบบ  FSW  ขัดข้อง แต่สามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อช าระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาท าการ  
โดยช าระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบิต  บัตรเครดิตผ่านเครื่อง  EDC  หักบัญชีผ่าน  QR  Code  หรือ  
ผ่าน  Bill  payment  ในรูปแบบเอกสาร  ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  
และใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร 

กรณีระบบ FSW  ใช้งานได้  แต่ไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อช าระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาท าการ  
โดยช าระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด  ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต 
ผ่านระบบ  FSW 

หมวด  2 
การตรวจสอบการช าระคา่ธรรมเนียม  และการน าส่งเงนิรายได้ 

 
 

ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับช าระค่าธรรมเนียม
ในแต่ละรอบวัน  ในกรณีรับช าระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๔
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ข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑7.๑ กรณีรับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ออกผ่านระบบ  FSW  ให้เรียกดู

รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน  (Receivable  information  online)  รายงานสรุปรายละเอียด 
การรับเงินของส่วนราชการ  (Receivable  information  download)  และรายงานสรุปการเคลื่อนไหว 
ทางบัญชี  (e - Statement/Account  information)  จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ส าหรับการรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB  Corporate  Online)  เพ่ือตรวจสอบกับรายงานการรับช าระค่าธรรมเนียม
จากระบบ  FSW  ในวันท าการถัดไป  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน  และจัดท าทะเบียน
คุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  ๑๗.2 กรณีรับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ไม่ออกผ่านระบบ  FSW  ให้เรียกดู
รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน  (Receivable  information  online)  รายงานสรุปรายละเอียด
การรับเงินของส่วนราชการ  (Receivable  information  download)  และรายงานสรุปการเคลื่อนไหว 
ทางบัญชี  (e - Statement/Account  information)  จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ส าหรับการรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB  Corporate  Online)  เพ่ือตรวจสอบกับหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในวันท าการถัดไป  และจัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมส่งให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

ข้อ 1๘ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียม  
กับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และน าส่งทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นให้กองคลัง 

ข้อ ๑๙ ให้กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมกับหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  และบันทึกข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านระบบ  GFMIS  
และน าส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ  KTB  Corporate  Online  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

ข้อ 2๐ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในก าหนดการตรวจสอบความถูกต้องในการรับช าระค่าธรรมเนียม
ในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ  FSW 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๕
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ผ่านระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ด้วยกรมประมงได้พัฒนาระบบชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร   
(e - payment)  ในระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW)  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น  และเป็นฐานข้อมูล
สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กรมประมง 
จึงออกระเบียบเก่ียวกับการชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ  Fisheries  Single  
Window  (FSW)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ผ่านระบบ  Fisheries  Single  Window  (FSW)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า   
(๑) ใบอนุญาต  ใบรับรอง  หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกให้  เพื่อการนําเข้า  การส่งออก  

และการนําผ่าน   
(๒) ใบอนุญาตทําการประมง 
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมง 
(๔) ใบอนุญาตอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 
“ค่าธรรมเนียม”  หมายความรวมถึง  ค่าอากร 
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการที่ต้องมีใบอนุญาต

ตามระเบียบนี้  
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า ส่งออก  

หรือนําผ่าน  แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน 
“ระบบ  FSW”  หมายความว่า  ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง

ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
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“เจ้าหน้าที่หน่วยงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่หน่วยงานออกใบอนุญาตของกรมประมง 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติหน้าที่ประจําระบบ  FSW   

ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้ตรวจสอบการรับชําระค่าธรรมเนียมและการนําส่งเงินรายได้  

ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
“ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน”  หมายความว่า  ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน  ทั้งอนุมัติถอนเงินรายได้และลงนาม

สั่งจ่ายเงินจากบัญชี  ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Digital  Signature)”  หมายความว่า  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บ่งบอก

ถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง  และสามารถ
สมัครขอใช้บริการได้จากองค์กรออกใบรับรอง  (Certification  Authority : CA)  ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ   

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้กองบริหารจัดการด้านการประมง
เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด  และจะกําหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ  ของระเบียบนี้สําหรับกรณีใด
ตามความจําเป็นและสมควรก็ได้  โดยให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยง
คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงแล้ว 

ข้อ ๖ เม่ือผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของดําเนินการย่ืนคําขอใบอนุญาต  และเลือกรูปแบบ
วิธีการชําระเงิน  โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานดําเนินการจัดทําใบอนุญาตนั้นแล้ว  ระบบ  FSW  จะสร้าง 
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ  
และจะส่งข้อความแจ้งเตือนการชําระค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็นใบอนุญาตท่ีต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเข้า
กล่องงานขาเข้าของกล่องงานผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ  โดยข้อมูลใบแจ้งค่าธรรมเนียม  
ประกอบด้วย 

  ๖.๑ เลขที่เอกสาร 
  ๖.๒ ระบุจํานวนเงินที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องชําระ 
ข้อ ๗ ใบอนุญาตที่ต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมจะมีลายน้ําที่บ่งบอกถึงสถานะการชําระ

ค่าธรรมเนียมในใบอนุญาต  โดยลายน้ําที่บ่งบอกถึงสถานะการชําระค่าธรรมเนียมนั้น  จะเป็นไปตามรูปแบบ 
ที่กรมประมงกําหนด 
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ข้อ ๘ การชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ  FSW  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ
สามารถเลือกวิธีการชําระเงินอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

  ๘.๑ การชําระเงินค่าธรรมเนียม  Bill  Payment  ผ่านระบบธนาคารตามช่องทาง
การให้บริการของธนาคาร 

  ๘.๒ การชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ทางกรมประมงกําหนด  
ผ่านระบบ  National  Single  Window  (NSW) 

  ๘.๓ การชําระเงินค่าธรรมเนียมโดยตรง  ณ  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๙ ขั้นตอนการชําระเงินค่าธรรมเนียม  Bill  Payment  ผ่านระบบธนาคาร  ตามช่องทาง

การให้บริการของธนาคาร  ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ  FSW  
และชําระเงินตามช่องทางการให้บริการของธนาคาร  โดยระบบธนาคารจะสอบถามข้อมูลอ้างอิงว่ามีอยู่ 
ในระบบ  FSW  หรือไม่ 

  ๙.๑ กรณีถ้ามีระบบ  FSW  แล้ว  ระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลตอบกลับ  เพื่อให้ธนาคาร
รับชําระค่าธรรมเนียมได้  และระบบธนาคารจะส่งข้อมูลยืนยันการชําระเงินให้ระบบ  FSW  จากนั้น
ใบอนุญาตในระบบ  FSW  จะมีสถานะเป็น  “ชําระเงินแล้ว” 

  ๙.๒ กรณีถ้าไม่มีระบบ  FSW  แล้ว  ระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลปฏิเสธตอบกลับ  
ธนาคารไม่สามารถรับชําระค่าธรรมเนียมได้ 

ข้อ ๑๐ ขั้นตอนการชําระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร  ผ่านระบบ  National  Single  
Window  (NSW) 

  ๑๐.๑ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของย่ืนข้อมูลบัญชีธนาคารเพิ่มเติมกับกรมประมง  
และย่ืนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชําระเงินและบริการผ่านระบบตามข้อกําหนดของธนาคาร 

  ๑๐.๒ กรณีแจ้งข้อมูลทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคารมากกว่า  ๑  บัญชี  ระบบ  FSW  
จะให้เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการหักค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้ง  โดยระบบธนาคารจะสอบถามข้อมูล
อ้างอิงว่ามีอยู่ในระบบ  FSW  หรือไม่  ผ่านระบบ  NSW 

   ๑๐.๒.๑ กรณีถ้ามีระบบ  FSW  แล้ว  ระบบจะส่งข้อมูลตอบกลับ  เพื่อให้ธนาคาร
รับชําระค่าธรรมเนียมได้ และระบบธนาคารจะส่งข้อมูลยืนยันการชําระเงินให้ระบบ FSW จากนั้น
ใบอนุญาตในระบบ  FSW  จะมีสถานะเป็น  “ชําระเงินแล้ว” 

   ๑๐.๒.๒ กรณีถ้าไม่มีระบบ  FSW  แล้ว  ระบบ  FSW  จะส่งข้อมูลปฏิเสธตอบกลับ  
ธนาคารไม่สามารถรับชําระค่าธรรมเนียมได้ 

ข้อ ๑๑ ขั้นตอนการชําระเงินค่าธรรมเนียมโดยตรง  ณ  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต   
  ๑๑.๑ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อชําระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงาน 

ที่ออกใบอนุญาตในวันและเวลาทําการ   
  ๑๑.๒ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับเงินจะบันทึกข้อมูลในระบบว่ารับชําระค่าธรรมเนียม

เป็นเงินสดแล้ว  โดยสถานะใบอนุญาตจะเป็น  “ชําระเงินแล้ว”   
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ข้อ ๑๒ เม่ือผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของชําระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  หรือ
ข้อ  ๑๑  เรียบร้อยแล้ว  ใบอนุญาตจะมีสถานะ  “ปกติ”  ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของสามารถพิมพ์
ใบอนุญาตในระบบ  FSW  ได้ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของสามารถตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงิน  หากเป็น
ใบเสร็จรับเงินที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินแล้ว  ก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  
ในระบบ  FSW  ได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบการชําระเงินค่าธรรมเนียม  และการนําส่งเงินรายได้ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องในรายงานการรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
ในระบบ  FSW  ในแต่ละรอบวัน  โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานนําเงินสดฝากเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี  
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบ  FSW  กรมประมง”  ภายใน  ๓  วันทําการ  และสรุป
รายงานการเงินที่นําฝากเข้าบัญชี 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องในรายงานการรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
ในระบบ  FSW  ว่าตรงกับรายการจากธนาคาร  ในบัญชี  “ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
ระบบ  FSW  กรมประมง”  ทุกรอบวัน  และสรุปรายงานการเงินเข้าบัญชี  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนนําเงินค่าธรรมเนียมส่งรายได้แผ่นดิน  และลงชื่อด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองการรับเงิน 
ในใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องการรับชําระค่าธรรมเนียม  
ตรวจสอบรายงานเอกสารประกอบการรับเงินรายได้และนําส่งรายได้  และเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินลงนาม
ถอนเงินจากบัญชีและลงนามสั่งจ่ายเงิน  

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พร้อมสรุปรายงานการรับเงินประจําวันและหลักฐาน
การรับ - นําส่งเงินส่งกองคลัง  กรมประมง  ภายในวันนําเงินส่งกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๘ ให้กองคลัง  กรมประมง  ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลการรับ - นําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ  GFMIS 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง 

ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  เพื่อให้เกิดความสะดวก 
แก่ประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินความจําเป็น  และเป็นฐานข้อมูล
สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับการนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กรมประมง 
จึงออกระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยง
คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ลงทะเบียน”  หมายความว่า  การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ

สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า   
(๑) ใบอนุญาต  ใบรับรอง  หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวกับการนําเข้า  การส่งออก  หรือการนําผ่าน   
(๒) ใบอนุญาตอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการที่ต้องมี

ใบอนุญาตตามระเบียบนี้  และให้หมายความรวมถึงโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ําด้วย 
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า  

ส่งออก  หรือนําผ่าน  แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน 
“ตัวแทนสายเรือ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่รับหน้าที่ในการดําเนินพิธี

การแจ้งเรือเข้าออก  หรือนําผ่านท่าเทียบเรือ 
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“โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  โรงงานที่ประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้  
โดยที่ไม่ใช่กิจการที่ต้องมีใบอนุญาตตามระเบียบนี้ 

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึก  และอากาศเข้าไม่ได้ 
(๒) การถนอมสัตว์น้ํา  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็ง 

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา 
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์ 
(๕) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบด  สัตว์น้ํา 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  หรือพนักงานราชการ  ที่ปฏิบัติงาน

สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่
ดําเนินการตามระเบียบนี้   

“พิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การย่ืนคําขอใบอนุญาต  การตรวจปล่อยสินค้า  
การสุ่มเก็บตัวอย่าง  การอายัดกักกัน  ในระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  และการดําเนินการอื่นใดจนเสร็จสิ้นพิธีการตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิตเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด  และจะกําหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ  ของระเบียบนี้สําหรับ
กรณีใดตามความจําเป็นและสมควรก็ได้  โดยให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนการลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการขอใบอนุญาตได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการไว้  ให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นด้วย 

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือเป็นบุคคลเดียวกัน  
บุคคลดังกล่าวต้องขอลงทะเบียนทั้งกรณีเป็นผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  และตัวแทนสายเรือด้วย   

ข้อ ๘ ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน  
ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๑  แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๒  แบบคําขอ
ลงทะเบียนหมายเลข  ๓  แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๔  แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๕  และ
แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๖  แล้วแต่กรณี  ท้ายระเบียบนี้  ณ  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา  ด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมง
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอลงทะเบียน  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความในคําขอและ
เอกสารหลักฐาน  แล้วดําเนินการต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อความและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  และวรรคสอง  และมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาและบันทึกข้อมูลทะเบียนเข้าสู่
ระบบภายในสามวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  
หรือตัวแทนสายเรือทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับอนุมัติลงทะเบียนจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายแล้ว  
ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน  และรหัสลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  
หรือตัวแทนสายเรือ  โดยผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือสามารถใช้งานระบบเชื่อมโยง  
คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  เพื่อทําพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือมิได้มาย่ืนคําขอลงทะเบียน
ด้วยตนเอง  สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืนคําขอลงทะเบียนแทนได้  โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ 
ให้เป็นผู้ย่ืนคําขอและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมติดอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากร   

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน  
ให้ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือย่ืนคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน
หมายเลข  ๗  ท้ายระเบียบนี้  ณ  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา  ด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมประมง  ที่ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือได้ย่ืนคําขอในคร้ังแรก   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน   
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน  ให้นําหลักเกณฑ์  และ
วิธีการพิจารณาการลงทะเบียนในข้อ  ๙  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๔ กรณีที่ มิได้มาย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนและเอกสารหลักฐาน 
ด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนแทนได้  โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร   

อายุ  การสิ้นสภาพ  และการควบคุม 
ข้อ ๑๕ ให้ทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งได้รับอนุมัติการข้ึนทะเบียนให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยง 

คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงนั้นมีผลตลอดไป  
เว้นแต่การสิ้นสภาพตามข้อ  ๑๖ 

ให้ทะเบียนตัวแทนออกของและตัวแทนสายเรือ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  มีกําหนดอายุสามปี   
นับแต่วันที่ขอลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของหรือตัวแทนสายเรือ  เว้นแต่การสิ้นสภาพตามข้อ  ๑๖  และ
สามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้คร้ังละไม่เกินสามปี  โดยให้นับอายุต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

การขอต่ออายุทะเบียนตามวรรคสอง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข  ๗  
ท้ายระเบียบนี้  ณ  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา  
ด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมงที่ตัวแทนออกของ
หรือตัวแทนสายเรือได้ย่ืนคําขอในคร้ังแรก  ก่อนวันสิ้นอายุ 

ในการพิจารณาคําขอต่ออายุทะเบียน  ให้นําหลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาการลงทะเบียน 
ในข้อ  ๙  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุตามวรรคสามแล้ว  ให้ทะเบียนมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบว่า 
ไม่อนุมัติให้ต่ออายุตามคําขอน้ัน 

กรณีไม่ต่ออายุทะเบียนตามวรรคสาม  ให้ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนใหม่ 

ข้อ ๑๖ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  ตัวแทนสายเรือ  หรือผู้รับมอบอํานาจ  
แจ้งข้อมูลหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงเอกสาร  และอธิบดี
กรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายได้เพิกถอนชื่อผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ   
หรือตัวแทนสายเรือ  ออกจากการลงทะเบียนแล้ว  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป 

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือตัวแทนสายเรือซึ่งถูกเพิกถอน 
การลงทะเบียนตามข้อ  ๑๖  ย่ืนคําขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๘ สําหรับผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนระเบียบนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้ทะเบียนมีอายุต่อไปจนกว่าทะเบียนจะหมดอายุ  เว้นแต่มีเหตุที่ทําให้สิ้นสภาพไปตาม
ระเบียบนี้   

ข้อ ๑๙ คําขอลงทะเบียน  คําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน  คําขอต่ออายุทะเบียนที่ได้ย่ืนไว้ก่อน 
ที่ระเบียบนี้ มีผลใช้ บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอลงทะเบียน   
คําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน  คําขอต่ออายุทะเบียนตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

ทะเบียนรับเลขท่ี     
สถานที่รับ      
วันเดือนปีที่รับ     
เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

  

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ                       

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                             
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                         

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

 สํานักงานใหญ่ 
 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                       

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บาท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                
ออกให้ ณ วันท่ี                                                                        ชื่อประเทศแม่                                                      

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                  รหัสสาขา                         
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(8)  มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก   มีความประสงค์จะเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(9)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูล 
ผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทน
ออกของในทุกกรณี 
 

323 



แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 2/8 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

(10)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ัน ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(11)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ี
ย่ืน หรือแสดงหรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(12)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง 
แก่กรมประมง เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
                          ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                        

 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                             
                                                                             
 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
          วันท่ี                                             

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 
              (                                      ) 
        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 3/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         
ผู้ดําเนินกิจการ 

         

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                                
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 
 นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                      สกุล (ภาษาไทย)                                                    
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                  สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                                  
ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอายุ                                          
สัญชาติ                                          เชื้อชาติ                                            ศาสนา                                              
 
(3) ท่ีอยู่                                                                                                                                                      
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     
 

โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                         
 
 
 
 

 ลงชื่อ                                                      กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
  (                                                    )         
 ย่ืนวันท่ี                                                           
 
หมายเหตุ      กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมง ทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 
   

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 4/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                                
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ์ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อราชการ
กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี 
 ลงชื่อ                                                       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 (                                                       ) 
 ย่ืนวันท่ี................................................................. 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 5/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ  

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                             . 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               . 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                . 

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
กรมประมง ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 
           
 
 ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
        (                                               ) 
 ย่ืนวันท่ี                                             . 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 6/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                               
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงชื่อ                                                    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
      (                                                   ) 
                                                                    ย่ืนวันท่ี                                                    
  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 7/8 
 

 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีไม่สามารถย่ืน
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5) เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อท่ีต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

ให้ย่ืนสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (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) ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้ (กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า 
(กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีทําแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ  
 
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
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 หน้า 8/8 
 

(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง  
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของผู้ประกอบการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)  (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํารหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี    
สถานที่รับ     
วันเดือนปีที่รับ    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ    

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

 

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                            
ออกให้โดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                        

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                  รหัสสาขา                         
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(7)  มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก   มีความประสงค์จะเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(8)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูล
ผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวแทนออกของในทุกกรณี 
(9)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมง ทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ัน ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูล
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ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

เป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(10)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในส่ือรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ี
ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับสําหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(11)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
 

            ลงชื่อ                                                เจ้าของกิจการ 
                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                          
 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                              
                                                                              
 
 

ลงชื่อ                                       เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
           วันท่ี                                            

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้มีอํานาจลงนาม 
            (                                      ) 
         วันท่ี                                      

  
หมายเหตุ      สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................... 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
กรมประมง ตามรายชื่อข้างต้นในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของน้ัน ๆ ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 
           
    ลงชื่อ                                                  เจ้าของกิจการ 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................... 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

  

ประทบัตรา
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                     
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                        ลงชื่อ                                                    เจ้าของกิจการ 
        (                                                   ) 
 ย่ืนวันท่ี                                                    
  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 
 
 
 
 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชี
เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี)  พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) 

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการ
และตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็น
นิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและตัวแทนออกของและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํารหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 1/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี     
สถานที่รับ      
วันเดือนปีที่รับ     
เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

  

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ                        

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)                                                                                                                            
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                        

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

 สํานักงานใหญ่ 
 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                       

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บาท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                
ออกให้ ณ วันท่ี                                                                        ชื่อประเทศแม่                                                      

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                  รหัสสาขา                         
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(8)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(9)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 2/8 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

(10)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
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 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(11)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่น 
หรือแสดง หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที ่เร ียกให้ยื ่นหรือแสดงหรือส่งนั ้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(12)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง 
แก่กรมประมง เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจง้ไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
                          ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                        
 

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                              
                                                                              
 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
          วันท่ี                                             

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 
              (                                      ) 
        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบคุคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 3/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         
ผู้ดําเนินกิจการ 

         

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 
 นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                      สกุล (ภาษาไทย)                                                    
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                  สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                                  
ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอายุ                                         
สัญชาติ                                          เชื้อชาติ                                              ศาสนา                                              
 
(3) ท่ีอยู่                                                                                                                                                      
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                      
โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                         
 
 
 
 

 ลงชื่อ                                                      กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
  (                                                    )         
 ย่ืนวันท่ี                                                          
 
หมายเหตุ      กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมง ทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 
   

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 4/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ์ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อราชการ
กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี 
 ลงชื่อ                                                       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 (                                                       ) 
                                                                  ย่ืนวันท่ี ....................................................................... 
 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)

340 



แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 5/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                             
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก 

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

ข้าพเจ้าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบการ ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูล
ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนผู้ประกอบการ
และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกรณี 
           
 
 ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
        (                                               ) 
 ย่ืนวันท่ี                                             . 
 
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายช่ือ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 6/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูลการผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงชื่อ                                                    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
      (                                                   ) 
                                                                    ย่ืนวันท่ี                                                     
  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 7/8 
 

 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 - 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีไม่สามารถย่ืน
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5) เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อท่ีต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

ให้ย่ืนสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (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) ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้ (กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า 
(กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีทําแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ  
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอ 1 – 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญ
คนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 8/8 
 

(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็น
นิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของตัวแทนออกของและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
  
 

344 



แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 1/6 
 

 แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี    
สถานที่รับ     
วันเดือนปีที่รับ    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ    

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

  

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                            
ออกให้โดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                        

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                  รหัสสาขา                         
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(7)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(8)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 
(9)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 2/6 
 

 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(10)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในส่ือรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ี
ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(11)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
 

            ลงชื่อ                                                เจ้าของกิจการ 
                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                          
 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                             
                                                                             
 
 

ลงชื่อ                                       เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
           วันท่ี                                            

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้มีอํานาจลงนาม 
            (                                        ) 
         วันท่ี                                         

  
หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 3/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี .............................................................. 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 4/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก 

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        
/เลขท่ี                                                

ข้าพเจ้าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบการ ตามรายช่ือข้างต้น ในการผ่าน 
พิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์  และการดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมง
แทนผู้ประกอบการและข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกรณี 
           
    ลงชื่อ                                                  เจ้าของกิจการ 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี .............................................................. 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายช่ือ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 5/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                    
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                        ลงชื่อ                                                    เจ้าของกิจการ 
        (                                                   ) 
 ย่ืนวันท่ี                                                    
  
 
หมายเหตุ   

 
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 
 
 

 
 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 6/6 
 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชี
เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี) 

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้ เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถา่ยบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
และประทับตรา (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 5 
(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 1/7 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี     
สถานที่รับ      
วันเดือนปีที่รับ     
เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

  

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ                        

ชื่อตัวแทนสายเรือ (ภาษาไทย)                                                                                                                             
ชื่อตัวแทนสายเรือ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                         

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

 สํานักงานใหญ่ 
 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                       

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บาท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                
ออกให้ ณ วันท่ี                                                                        ชื่อประเทศแม่                                                      
 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง  
(7)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 
(8)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมง
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 5 
(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 2/7 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

(9)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ 
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่น หรือแสดง 
หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื ่นหรือแสดงหรือส่งนั ้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(10)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(11) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง 
แก่กรมประมง เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
                          ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                        
 

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                              
                                                                              
 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
          วันท่ี                                             

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  
 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 
              (                                      ) 
        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 5 
(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 3/7 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         
ผู้ดําเนินกิจการ 

         

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนสายเรือภาษาไทย)                                                                                                               
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 
 นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                      สกุล (ภาษาไทย)                                                    
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                  สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                                  
ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอายุ                                         
สัญชาติ                                          เชื้อชาติ                                              ศาสนา                                              
 
(3) ท่ีอยู่                                                                                                                                                      
แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   
 

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                      
 

โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                         
 
 
 
 

 ลงชื่อ                                                      กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
  (                                                    )         
 ย่ืนวันท่ี                                                         
 
หมายเหตุ      กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมง ทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 5 
(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 4/7 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนสายเรือภาษาไทย)                                                                                                               
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ์ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อราชการ
กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี 
 ลงชื่อ                                                       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 (                                                       ) 
                                                                  ย่ืนวันท่ี ....................................................................... 
 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนสายเรือภาษาไทย)                                                                                                               
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 
(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            

   สํานักงานใหญ่ 
   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงชื่อ                                                    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
      (                                                   ) 
                                                                    ย่ืนวันท่ี                                                     
  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 - 3 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศท่ี
ไม่สามารถย่ืนหนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้เป็น
ผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.3)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4) เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1.4.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อท่ีต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

ให้ย่ืนสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4.2) กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน และให้แนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลต่างประเทศ) ของผู้ลงนาม หากไม่สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4.3) กรณีเป็นสํานักงานผู้แทน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของ
กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอํานาจ (POWER OF 
ATTORNEY)  ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้ (กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า 
(กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีทําแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ  
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอ 1 – 3, 5 และเพิ่มเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญ
คนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
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(3) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 6 
(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

 

 หน้า 1/5 
 

 แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี    
สถานที่รับ     
วันเดือนปีที่รับ    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ    

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

  

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                            
ออกให้โดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                        

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง  
(6)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 
(7)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
ประมง หรือกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง 
(8)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนสายเรือ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ีย่ืน หรือแสดง หรือส่ง
เอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือ
ตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
กฎหมายดังกล่าวด้วย 
 

358 
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(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

 

 หน้า 2/5 
 

 

ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

(9)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(10) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบรูณ์ทุกประการ 
 

 
 

            ลงชื่อ                                                เจ้าของกิจการ 
                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                          
 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                             
                                                                             
 
 

ลงชื่อ                                       เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
           วันท่ี                                            

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้มีอํานาจลงนาม 
            (                                      ) 
         วันท่ี                                         

  
หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นบุคคลธรรมดา 
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(สําหรับตัวแทนสายเรือที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

 

 หน้า 3/5 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ชื่อตัวแทนสายเรือ                                                                                                                                       
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................ 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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 หน้า 4/5 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ชื่อตัวแทนสายเรือ                                                                                                                                       
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                    
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                        ลงชื่อ                                                    เจ้าของกิจการ 
        (                                                   ) 
 ย่ืนวันท่ี                                                    
  
 
หมายเหตุ   

 
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 
 
 

 
 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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 หน้า 5/5 
 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 4 พร้อมแสดงเอกสารสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา 
(ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2, 4 และเพ่ิมเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 4 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 4 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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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                                                                                                        
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   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) 
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(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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ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง 

ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
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 
จึงออกระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยง
คําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
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) ใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือประมง 
(๔) ใบอนุญาตอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการที่ต้องมีใบอนุญาต

ตามระเบียบนี้  
“ตัวแทนออกของ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า  

ส่งออก  หรือนําผ่าน  แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  หรือพนักงานราชการ  ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดกองบริหารจัดการด้านการประมง  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
ตามระเบียบนี้   

“พิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การย่ืนคําขอใบอนุญาต  การตรวจปล่อยสินค้า  
การสุ่มเก็บตัวอย่าง  การอายัดกักกัน  ในระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
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   
ขอ้ ๘ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนให้ย่ืนคําขอ 

ตามแบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๑  แบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๒  แบบคําขอลงทะเบียน
หมายเลข  ๓  และแบบคําขอลงทะเบียนหมายเลข  ๔  แล้วแต่กรณี  ท้ายระเบียบนี้  ณ  ศูนย์บริการ
นําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมง 
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอลงทะเบียน  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความในคําขอ 
และเอกสารหลักฐาน  แล้วดําเนินการต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อความและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  และวรรคสอง  และมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

369 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาและบันทึกข้อมูลทะเบียนเข้าสู่ระบบ
ภายในสามวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับอนุมัติลงทะเบียนจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายแล้ว  
ระบบจะจัดส่งชื่อผู้ ใช้  รหัสผ่าน  และรหัสลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
หรือตัวแทนออกของ  โดยผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของสามารถใช้งานระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  เพื่อทําพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของมิได้มาย่ืนคําขอลงทะเบียนด้วยตนเอง
สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืนคําขอลงทะเบียนแทนได้  โดยแนบหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร   

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนต่างจากที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน  
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข  ๕   
ท้ายระเบียบนี้  ณ  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา   
หรือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง  ที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทน
ออกของได้ย่ืนคําขอในคร้ังแรก    

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน  ให้นําหลักเกณฑ์   
และวิธีการพิจารณาการลงทะเบียนในข้อ  ๙  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ กรณีที่มิได้มาย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนแทนได้  โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร   
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หมวด  ๓ 
อายุ  การสิ้นสภาพ  และการควบคุม 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งได้รับอนุมัติการข้ึนทะเบียนให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงนั้นมีผลตลอดไป  เว้นแต่การสิ้นสภาพ
ตามข้อ  ๑๖ 

ให้ทะเบียนตัวแทนออกของซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง  มีกําหนดอายุสามปี  นับแต่วันที่ขอลงทะเบียน
เป็นตัวแทนออกของ  เว้นแต่การสิ้นสภาพตามข้อ  ๑๖  และสามารถขอต่ออายุทะเบียนออกไปได้คร้ังละ
ไม่เกินสามปี  โดยให้นับอายุต่อจากวันสิ้นอายุของทะเบียนเดิม 

การขอต่ออายุทะเบียนตามวรรคสอง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข  ๕  
ท้ายระเบียบนี้  ณ  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต  หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา  หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง  ที่ตัวแทนออกของได้ย่ืนคําขอในคร้ังแรก  
ก่อนวันสิ้นอายุ 

ในการพิจารณาคําขอต่ออายุทะเบียน  ให้นําหลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาการลงทะเบียน 
ในข้อ  ๙  มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 

เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุตามวรรคสามแล้ว  ให้ทะเบียนมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบว่า 
ไม่อนุมัติให้ต่ออายุตามคําขอน้ัน 

กรณีไม่ต่ออายุทะเบียนตามวรรคสาม  ให้ตัวแทนออกของยื่นคําขอลงทะเบียนใหม่ 
ข้อ ๑๖ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ  หรือผู้รับมอบอํานาจ  แจ้งข้อมูล 

หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงเอกสาร  และอธิบดีกรมประมง
หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายได้เพิกถอนชื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของออกจาก 
การลงทะเบียนแล้ว  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสภาพไป 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ  ซึ่งถูกเพิกถอนการลงทะเบียนตามข้อ  ๑๖   
มิให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๘ สําหรับผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนระเบียบนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้ทะเบียนมีอายุต่อไปจนกว่าทะเบียนจะหมดอายุ  เว้นแต่มีเหตุที่ทําให้สิ้นสภาพไปตาม
ระเบียบนี้   
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ข้อ ๑๙ คําขอลงทะเบียน  คําขอเปล่ียนแปลงทะเบียน  คําขอต่ออายุทะเบียน  ที่ได้ย่ืนไว้
ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอลงทะเบียน   
คําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน  คําขอต่ออายุทะเบียนตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 
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 หน้า 1/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

ทะเบียนรับเลขท่ี     

สถานที่รับ      

วันเดือนปีที่รับ     

เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 

                                                                                                 
  

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ                       

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                             

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                         

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
 สํานักงานใหญ่ 

 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         

แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                       

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     

แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บาท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                

ออกให้ ณ วันท่ี                                                                        ชื่อประเทศแม่                                                      

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ                                                   รหัสสาขา                         

ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    

เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(8)  มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(9)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมูล 
ผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง และการรับจ้างช่วง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

(10)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
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 หน้า 2/8 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

(11)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ีย่ืน หรือแสดงหรือ 
ส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือ
ตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
กฎหมายดังกล่าวด้วย 

(12)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง 
แก่กรมประมง เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 

                          ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                        (                                                 ) 

                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                        

 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 

                                                                             

                                                                             

 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 

                 (                                       ) 

          วันท่ี                                             

คําสั่ง 

   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 

 ไม่อนุมัติ  

 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 

              (                                      ) 

        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 3/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         
ผู้ดําเนินกิจการ 

         

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                                

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  
  
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 
 นาย   นาง   นางสาว   

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                      สกุล (ภาษาไทย)                                                    

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                  สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                                  

ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอายุ                                          

สัญชาติ                                          เชื้อชาติ                                              ศาสนา                                              
 
(3) ท่ีอยู่                                                                                                                                                      

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     

โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                      
โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                         
 
 
 

 

 ลงชื่อ                                                      กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

  (                                                    )         

 ย่ืนวันท่ี                                                        

 

หมายเหตุ      กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมง ทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 
   

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 4/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                                

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

 ลงชื่อ                                                       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 (                                                       ) 

 ย่ืนวันท่ี............................................................ 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 5/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ  

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                             . 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               . 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                . 

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        

/เลขท่ี                                                

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

           

 

 ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

        (                                               ) 

 ย่ืนวันท่ี                                             . 

  

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)                                                                                                               

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  
  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารท่ี
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 

 ระบุ                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงชื่อ                                                    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

      (                                                   ) 

                                                                    ย่ืนวันท่ี                                                    

  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1  
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) 
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หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1, 2, 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีไม่สามารถย่ืน
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5) เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อท่ีต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

ให้ย่ืนสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (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)  ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้ (กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า 
(กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีทําแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ  
 
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
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(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง  
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของผู้ประกอบการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)  (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 1 
ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขที่    
สถานที่รับ     
วันเดือนปที่รับ    
เจาหนาที่ผูรับ    

(1) ยื่นตออธิบดีกรมประมง ผาน  ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวนํ้าและปจจยัการผลติ 

 หนวยงานบริการลงทะเบียนผูผานพิธีการ  สวนกลาง    สวนภูมภิาค 

                                                                                                 
 

ขาพเจา   นาย   นาง   นางสาว   

ช่ือ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขท่ี                                                             

ออกใหโดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                         

(3) ท่ีตั้ง (ภาษาไทย)                                                                                                                                          

แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณยี                   

โทรศัพทบาน                                      โทรศัพทมือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดตอ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     

แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณยี                   

โทรศัพทบาน                                    โทรศัพทมือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีตั้ง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ธนาคารเพ่ือความประสงคในการขอชําระคาธรรมเนียมคือ                                                   รหัสสาขา                         

ช่ือสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย    

เลขท่ี                                                    ช่ือบัญชี                                                                                             

(7)  มคีวามประสงคจะเปนผูนําเขา - สงออก 

ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส 

(8)  กรณีขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมประมงใหเปนผูบริการรับสงขอมูล
ผานพิธีการประมงและการชําระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส กับกรมประมง และการรับจางชวง ขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบใน
การกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณ ี

(9)  การผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขาพเจาฯ สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกรมประมง ทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และ
กรมประมงไดตอบรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันในการผานพิธีการแลว ถือเปนการยื่นเอกสารน้ัน 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 และกฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวของ หากการสงขอมูลเปน
ความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ  
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ประทับตรา 
(ถามี) 

ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมใหนําขอมูลดังกลาวไปเปนหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
เก่ียวของ 

(10)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนออกของ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอมูลไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหนาท่ียื่น หรือแสดง 
หรือสงเอกสารใด ๆ อันเจาหนาท่ีเรียกใหยื่นหรือแสดงหรือสงน้ัน ขาพเจาฯ ยินยอมใหใชบังคับ สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีขาพเจาฯ 
หรือตัวแทนสงใหกรมประมง รวมท้ังใหพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝาฝนประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
กฎหมายดังกลาวดวย 

(11)  ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมประมงท่ีเก่ียวของกับการผานพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส อยางครบถวนและเครงครัด หากขาพเจาฯ กระทําการใดอันเปนการฝาฝนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกลาว ขาพเจาฯ 
ยินยอมใหกรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(12) ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมการปกครอง เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาฯ และพนักงาน/ลูกจาง แกกรมประมง เพ่ือประโยชน 
ในการตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร 

ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีแจงไวขางตนเปนรายการท่ีถูกตองสมบูรณทุกประการ 

 

 

 

            ลงช่ือ                                                เจาของกิจการ 

                                                        (                                                 ) 

                                                   ยื่นวันท่ี                                                                                                                

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

                                                                              

                                                                              

 

 

ลงช่ือ                                       เจาหนาท่ี 

                 (                                       ) 

           วันท่ี                                            

คําสั่ง 

   อนุมัติ ตั้งแต                                        เปนตนไป 

 ไมอนุมัติ  

 
 

ลงช่ือ                                      ผูมีอํานาจลงนาม 

            (                                      ) 

         วันท่ี                                         

  

หมายเหตุ      สําหรับผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจาง 

(1) ช่ือผูประกอบการ                                                                                                                                    

เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายให 

ช่ือพนักงาน/ลูกจาง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

ช่ือพนักงาน (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ช่ือพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                   
                                                                  

           ขาพเจาฯ ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจาง  ตามรายช่ือขางตนเปนผูกระทําติดตอ
ราชการกับกรมประมงแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจางของขาพเจาในทุกกรณ ี

           

    ลงช่ือ                                                 . เจาของกิจการ 

      (                                               ) 

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

  

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางจะตองแจงรายชื่อ เพือ่ลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว  หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให 

ประทบัตรา 
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ 

(1) ช่ือผูประกอบการ                                                                                                                                    

เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) ผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส ไดมอบหมายให 

ช่ือตัวแทนออกของ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ช่ือตัวแทนออกของ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

เปนตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจาก 
กรมประมง ตามรายช่ือขางตนในการผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกลาว เปนผูสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสพรอมรับรองขอมูลดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ของตัวแทนออกของน้ัน ๆ ผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส ใหกับกรมประมงแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณ ี

           

    ลงช่ือ                                                 . เจาของกิจการ 

      (                                               ) 

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

  

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะตองแจงรายชื่อ เพือ่ลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให 

  

ประทบัตรา 
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

(1) ช่ือผูประกอบการ                                                                                                                                    

เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                     
 

(3)   (3.1) มีความประสงคจะทําการรับ – สงขอมูล การผานพิธีการอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารท่ี
ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง ดังน้ี 

 ระบุ                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงคจะทําการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ 

    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           

                                                                        ลงช่ือ                                                    เจาของกิจการ 

        (                                                   ) 

 ยื่นวันท่ี                                                    

  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมประมงทุกคร้ัง 

 
 
 
 

ประทบัตรา 
(ถ้ามี) 
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หลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน 

(1) กรณีย่ืนขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส 

ใหยื่นคํารองขอหนา 1 – 2 และ 5 พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังน้ี   

(1.1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตวัประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกใหของเจาของกิจการ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถายหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ในนามหางราน ราน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเลขท่ีบัญชี 
เงินฝาก ช่ือและท่ีอยูของธนาคาร พรอมเจาของกิจการรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทนในการผานพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส และการชําระภาษีอากร 

ใหยื่นคํารองขอหนา 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หนา 3 แบบคํารองบัญชีรายช่ือพนักงาน/ลูกจาง พรอมเจาของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถามี)  พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให ของพนักงาน/ลูกจาง และรับรองสําเนาถูกตอง พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) เปนผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   

ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หนา 4 แบบคํารองบัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ พรอมเจาของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถามี) 

(3.1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พรอมกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตองรวมกันท้ังผูประกอบการ
และตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผูประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเปน 
นิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกใหของตัวแทนออกของ พรอมเจาของกิจการรับรองสําเนาถูกตองรวมกันท้ังผูประกอบการและตัวแทนออกของและ
ประทับตรา (ถามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผูประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเปนบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงคจะทําการรับสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง แตไมตองการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง 

ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 3 และ หนา 5 คํารองการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใหระบุ
รายละเอียดขอท่ี (1), (2) และ (3.1) เทาน้ัน พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี) 

หมายเหตุ ช่ือประเภทเอกสารท่ีตองการใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากน้ันใหเลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหนาจอเขาสูระบบ ท่ีหนาจอน้ีใหคลิกท่ีปุม “ดาวนโหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวนโหลดประเภทเอกสาร ช่ือ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพรอมใหบริการเปนระยะ และใหระบุขอมูลประเภทเอกสารท่ีตองการ ในสวนระบุ        โดยใหนํา รหัสเอกสารใช
อางอิงในระบบ FSW (ช่ือยอ/รหัสเอกสารใชออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใชสัญลักษณ , ค่ันระหวางขอมูล กรณีท่ีมีมากกวา 1 
ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไมมีช่ือยอใหใชสัญลักษณ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เปนตน 
 

(5) กรณีมีความประสงคจะทําการรับสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวยตนเอง และตองการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมงดวย 

ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และ หนา 5 คํารองการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใหระบุ
รายละเอียดขอท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พรอมเจาของกิจการลงนามและประทับตรา (ถามี) พรอม COPY แผนซีดีบรรจุไฟลขอมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีตองการจะใชลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล ตอ 1 แผน หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจง 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 1/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี     

สถานที่รับ      

วันเดือนปีที่รับ     

เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 

                                                                                                 
  

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ                        

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)                                                                                                                            

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                        

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
 สํานักงานใหญ่ 

 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         

แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                       

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     

แขวง/ตําบล                              เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                    

โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ทุนจดทะเบียน                                                         บาท     วันท่ีจดทะเบียน                                                    

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขท่ี                                                                                                

ออกให้ ณ วันท่ี                                                                        ชื่อประเทศแม่                                                      

(7) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ                                                   รหัสสาขา                         

ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    

เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(8)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า-ส่งออก 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(9)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 

(10)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และ
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 2/8 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

(11)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่น หรือแสดง หรือส่ง
เอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ 
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(12)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

(13) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง 
แก่กรมประมง เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 

                          ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                                                        (                                                 ) 

                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                        

 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 

                                                                              

                                                                              

 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าท่ี 

                 (                                       ) 

          วันท่ี                                             

คําสั่ง 

   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 

 ไม่อนุมัติ  

 

ลงชื่อ                                        ผู้มีอํานาจลงนาม 

              (                                      ) 

        วันท่ี                                          

  

หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบคุคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 3/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         
ผู้ดําเนินกิจการ 

         

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  
  
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 
 นาย   นาง   นางสาว   

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)                                                      สกุล (ภาษาไทย)                                                    

ชื่อผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)                                                  สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                                  

ออกให้โดย                                      วันท่ีออก                                          วันท่ีหมดอายุ                                         

สัญชาติ                                          เชื้อชาติ                                              ศาสนา                                              
 
(3) ท่ีอยู่                                                                                                                                                      

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                     

โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         
 
(4) ท่ีติดต่อ                                                                                                                                                   

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                      
โทรศัพท์บ้าน                                   โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                         
 
 
 

 

 ลงชื่อ                                                      กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

  (                                                    )         

 ย่ืนวันท่ี                                                        

 

หมายเหตุ      กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการกระทําการฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมง ทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 
   

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 4/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าในทุกกรณี 

 ลงชื่อ                                                       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 (                                                       ) 

                                                                  ย่ืนวันท่ี ..................................................................... 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 5/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                             

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  

(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก 

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

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

           

 

 ลงชื่อ                                                กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

        (                                               ) 

 ย่ืนวันท่ี                                             . 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายช่ือ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 6/8 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย)                                                                                                              

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                                 

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
   สํานักงานใหญ่ 

   ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร                  
  

(2) อีเมล                                                                                                                                                      
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารท่ี
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 

 ระบุ                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                      ลงชื่อ                                                    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

      (                                                   ) 

                                                                    ย่ืนวันท่ี                                                    

  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

ประทบัตรานิติบคุคล
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นนิติบุคคล) 

 

 หน้า 7/8 
 

 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 - 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันย่ืนขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีไม่สามารถย่ืน
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีกรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.3) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ชื่อและ
ท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.4)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5) เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อท่ีต้องประทับตราสําคัญของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 

ให้ย่ืนสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (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)  ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ท่ีเชื่อถือได้ (กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งต้ังผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ 
โรงเรียน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.5) กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ให้แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมี
คําแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลท่ีเชื่อถือได้ และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้า 
(กรณีท่ีไม่กําหนดชื่อผู้ดําเนินกิจการ) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทท่ีทําแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลได้มีคําสั่งให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ให้แนบสําเนาภาพถ่ายคําสั่งศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
และให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ  
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอ 1 – 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญ
คนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
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(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3, 6 และเพ่ิมเติม หน้า 5 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็น
นิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของตัวแทนออกของและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY 
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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 แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี    
สถานที่รับ     
วันเดือนปีที่รับ    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ    

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 

                                                                                                 
  

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   

ชื่อ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                            

ออกให้โดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                        

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         

แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                   

โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     

แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                   

โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียมคือ                                                   รหัสสาขา                         

ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    

เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(7)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(8)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี 

(9)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการย่ืนเอกสารนั้น ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
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ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ 
เกี่ยวข้อง 

(10)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ีย่ืน หรือแสดง 
หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ 
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 

(11)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเลก็ทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 

 

            ลงชื่อ                                                เจา้ของกิจการ 

                                                        (                                                 ) 

                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                          

 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 

                                                                             

                                                                             

 

 

ลงชื่อ                                       เจ้าหน้าท่ี 

                 (                                       ) 

           วันท่ี                                            

คําสั่ง 

   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 

 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้มีอํานาจลงนาม 

            (                                      ) 

         วันท่ี                                         

  

หมายเหตุ      สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 3/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

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 

      (                                               ) 

                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................ 

  

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 4/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก 

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

  ชื่อผู้ประกอบการ                                                                        .. 
                                                        

/เลขท่ี                                                

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

           

    ลงชื่อ                                                 . เจ้าของกิจการ 

      (                                               ) 

                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................ 

  

หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายช่ือ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 5/6 
 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ชื่อตัวแทนออกของ                                                                                                                                   
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                    
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสารท่ี
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 

 ระบุ                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 

    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                        ลงชื่อ                                                    เจ้าของกิจการ 

        (                                                   ) 

 ย่ืนวันท่ี                                                    

  
 
หมายเหตุ   

 
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 
 
 

 
 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 
(สําหรับตัวแทนออกของท่ีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

 หน้า 6/6 
 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชี
เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี) 

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
และประทับตรา (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชดุ (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 1 
ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 
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แบบคําขอเปล่ียนแปลง 
ข้อมูลทะเบียนพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี     

สถานที่รับ      

วันเดือนปีที่รับ     

เจ้าหน้าที่ผู้รับ      

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  ศูนย์บริการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 

                                                                                               
  
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                            
  

(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร                                               

(นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม)            
 สํานักงานใหญ่ 

 ลําดับสาขาท่ีจดทะเบียนกับกรมสรรพากร               

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

   ชื่อผู้ประกอบการ  
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)                                                                                                                            
ชื่อผู้ประกอบการ (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                                                                                                        
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   มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า  - ส่งออก 

        เป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก          ยกเลิกเป็นผู้นําเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก 

   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 5 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 ของเจ้าของกิจการพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพ่ือชําระค่าธรรมเนียม 
(2.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

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

เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผู้ดําเนินกิจการ 
(3.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ 

บัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 
(4.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 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 5 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) 
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แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 
 

 หน้า 5/5 
 

(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ  ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ  
(6.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

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

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ 
ผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของ
ผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล) 

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

(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
(7.1) แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา

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

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

(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(8.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 5 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) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  
ให้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีกรมประมงกําหนด 
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ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการแจง้การครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน  การออกใบอนุญาตครอบครอง 

สัตวป์่าสงวนชัว่คราว  และการออกใบรับรองการครอบครองซากสตัว์ป่าสงวน  ส าหรับสตัวป์่าสงวน  
ชนิดวาฬบรดู้า  (Balaenoptera  edeni)  วาฬโอมูระ  (Balaenoptera  omurai)  เตา่มะเฟือง  

(Dermochelys  coriacea)  และปลาฉลามวาฬ  (Rhincodon  typus) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบญัญตัิสงวนและคุม้ครองสัตว์ปา่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน
และซากสัตว์ป่าสงวน  การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว  และการออกใบรับรอง  
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน  ส าหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า  (Balaenoptera  edeni)  วาฬโอมูระ  
(Balaenoptera  omurai)  เต่ามะเฟือง  (Dermochelys  coriacea)  และปลาฉลามวาฬ  (Rhincodon  typus)” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 
“ผู้ครอบครอง”  หมายความว่า  ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ 

ปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   

เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ   
“ผู้รับใบรับรอง”  หมายความว่า  ผู้รับใบรับรองการครอบครองซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  

เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมประมง 
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่มีวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวน

ดังกล่าวไว้ในความครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มีผลใช้บังคับ  แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าว  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑
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ข้อ ๕ การแจ้งการครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามข้อ  ๔  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  กรมประมง 
(๒) ส านักงานประมงจังหวัด 
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแจ้งการครอบครองตามข้อ  ๔  อาจแจ้งทางไปรษณีย์  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ

วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖ เมื่อได้รับการแจ้งการครอบครองตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งการครอบครอง  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   

ในกรณีที่แบบแจ้งการครอบครอง  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองแก้ไขเพ่ิมเติมแบบแจ้งการครอบครอง  หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ครอบครองได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่   

ในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมแบบแจ้งการครอบครอง  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าการยื่นแบบแจ้งการครอบครองนั้น
เป็นอันสิ้นผลนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือ  
ให้ผู้ครอบครองทราบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ครอบครองได้ยื่นแบบแจ้งการครอบครอง  และเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามข้อ  ๔  ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการรับแจ้งการครอบครอง  และ
ออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบท้ายระเบียบนี้   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบใบรับแจ้งการครอบครองตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ครอบครอง  เพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน  และเก็บส าเนาใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  และประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าวตามรายการที่แจ้งต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูวาฬบรูด้า   
วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ของผู้ครอบครองวา่มสีวัสดภิาพและความปลอดภัยเพียงใด  
และให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าวาฬบรูด้า  
วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬของผู้ครอบครองมีสวสัดภิาพและมคีวามปลอดภัย  ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้แก่ผู้ครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวให้มีอายุเพียงเท่าอายุของสัตว์ป่าสงวนนั้น 

้หนา   ๒
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ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  แต่ไม่ประสงค์จะครอบครอง 
สัตว์ป่าสงวนดังกล่าว  ตามรายการที่แจ้งต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองจ าหน่าย  จ่าย  
หรือโอนสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา  ๓๓  หรือ 
สวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่  ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ครอบครองยังมีวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  เหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใด  ให้ถือว่าผู้ครอบครองยินยอมให้สัตว์ป่าสงวนนั้น  
ตกเป็นของแผ่นดิน  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ครอบครองส่งมอบสัตว์ป่าสงวนนั้นให้แก่ 
กรมประมง  เพ่ือน าไปด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่ผู้ครอบครองแจ้ง 
การครอบครองซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพของซากสัตว์ป่าสงวนนั้น  และเสนอความเห็นต่ออธิบดี 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า   
ผู้ครอบครองได้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนนั้นจริง  ให้อธิบดีออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน
ให้แก่ผู้ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนสิ้นผลไปตามการสิ้นสภาพของซากสัตว์ป่าสงวน 
ข้อ ๑๑ ก่อนออกใบอนุญาตและใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายประจ าตัว

วาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  และซากสัตว์ปา่สงวนดงักล่าว  โดยให้ใช้วิธกีาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดเครื่องหมายท าด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์   
(๒) ตอกรหัสหมายเลข   
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีท าเครื่องหมายตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้  ให้ใช้วิธีถ่ายภาพ  หรือวิธีการอื่นใด

ที่สามารถแสดงหรือระบุลักษณะของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนได้ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเครื่องหมายประจ าตัวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว   

ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายประจ าตัวไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วย 
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้ง 

การครอบครองมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง   

เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้แจ้งการครอบครอง   
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ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้แสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้ว  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ต้องเลี้ยงดูวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือเก็บรักษา  
ซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง  แล้วแต่กรณี 

(๒) ต้องจัดสวัสดิภาพดังต่อไปนี้ให้แก่วาฬบรูดา้  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ
ตามสมควรและเหมาะสม 

 (ก) ดูแลไม่ให้อดอยากหรือหิวโหย  และได้รับอาหารอย่างถูกโภชนาการ 
 (ข) ดูแลมิให้ถูกท าร้าย  ได้รับบาดเจ็บ  หรือทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย  และได้รับ 

การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 
 (ค) จัดสถานที่อันเป็นที่อยู่ให้มีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตตามสมควร 
 (ง) ดูแลให้สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ตามสมควร 
(๓) ดูแลไม่ให้ท าอันตรายผู้อื่นหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  หรือ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เครื่องหมายประจ าตัวตามข้อ  ๑๑  ช ารุด  สูญหาย  หรือมีการเปลี่ยนแปลง  

ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนนั้นใหม่ตามวิธีการในข้อ  ๑๑ 

ในกรณีที่วาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือซากสัตว์ป่าสงวน
ดังกล่าว  มีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าสงวน
หรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวตามวิธีการในข้อ  ๑๑ 

ขอ้ ๑๕ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
(๒) การแก้ไขรายการเกี่ยวกับสภาพหรือจ านวนสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน  ในกรณี 

ที่สัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ในความครอบครองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ  เปลี่ยนรูปร่าง   
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น  หรือมีจ านวนลดลงโดยเหตุใด ๆ   

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือใบรับรอง 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๕   
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และให้น าความในข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับ 
กับการพิจารณา  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรองด้วยโดยอนุโลม 

เมื่ออธิบดีได้พิจารณาค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว  และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้อธิบดีแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง   
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ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองทราบ  พร้อมทั้งแสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  และ ระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย   

ข้อ ๑๖ การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
ให้กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ าหน่าย  หรือจ่ายซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๒) การโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  บางส่วน 
(๓) การโอนซากวาฬบรูดา้  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ทั้งหมด  พร้อมโอน

ใบรับรอง 
ผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  

และปลาฉลามวาฬ  ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้อื่น  ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่
ที่ก าหนดตามขอ้  ๕  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้อง  และให้น าความในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคบั
กับการพิจารณาค าขอจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ 
ด้วยโดยอนุโลม 

เมื่ออธิบดีได้พิจารณาค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคสองแล้ว  และเห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วน  ให้อธิบดีอนญุาตให้จ าหนา่ย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรดู้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ
ปลาฉลามวาฬ  ได้   

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้จ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  
และปลาฉลามวาฬ  ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับรองทราบ  พร้อมทั้งแสดงเหตุผล  สิทธิอุทธรณ์  
และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือนั้นด้วย   

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตให้จ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ตามข้อ  ๑๖  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  ให้ผู้รับใบรับรองออกเอกสาร 
การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ให้แก่ผู้ที่
ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นค าขอแจ้งการครอบครอง 
ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  
ที่ก าหนดตามข้อ  ๕  และให้น าความในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับกับการพิจารณาค าขอแจ้งการครอบครอง
ซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  ของผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย   
หรือโอนด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับ  
จากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน  โดยก ากับค าว่า  “ได้รับการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนตามบทเฉพาะกาล  
มาตรา  ๑๑๓”   
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เมื่ออธิบดีออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนตามวรรคสองแล้ว   
ให้อธิบดีเรียกให้ผู้รับใบรับรองเดิมน าใบรับรองฉบับเดิมมาแก้ไขรายการจ านวนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  หรือเรียกคืนใบรับรองฉบับเดิม  แล้วแต่กรณี   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  มาช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ที่ได้รับจาก 
การจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬ  เมื่อผู้ที่ได้รับ
จากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน  และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอน 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตให้โอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ  เต่ามะเฟือง  และ 
ปลาฉลามวาฬ  ทั้งหมด  พร้อมโอนใบรับรองตามข้อ  ๑๖  (๓)  ให้อธิบดีออกใบรับรองฉบับใหม่แทน
ใบรับรองฉบับเดมิ  และให้ก ากับค าวา่  “ได้รับการโอนตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๑๑๓”  พร้อมระบุชือ่
ผู้โอนไว้ที่มุมบนด้านขวา  และระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบรับรองดังกล่าวไว้ด้วย 

เมื่อออกใบรับรองฉบับใหม่แล้วให้ใบรับรองฉบับเดิมเป็นอันสิ้นผล  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้โอนใบรับรองมาช าระค่าธรรมเนียมการโอน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการโอนซากวาฬบรูด้า  วาฬโอมูระ   
เต่ามะเฟือง  และปลาฉลามวาฬทั้งหมด   

เมื่อผู้โอนได้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้โอน  และมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับจากการโอนใบรับรอง 

ข้อ ๑๙ ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคญั  
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๕  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง   

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   
เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง  และใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหาย
ในสาระส าคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีเพ่ือออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้กับผู้ยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ   

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรองเดิม  และระบุค าว่า  
“ใบแทน”  หรือระบุข้อความอื่นใดท านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง   

ข้อ ๒๐ เมื่อมีการอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  มาช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหนา้ที่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นอันสิ้นผล 

เมื่อผู้แจ้งการครอบครองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าขอใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๒
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สำนักงาน  

เลขรับที่  

วันที่  

ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง 

 
แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 

-------------------------- 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

1. ข้าพเจ้า  

 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ อายุ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี  

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท  

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน  

สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

โดยม ี  

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ อายุ ป ี 

อยู่บ้านเลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  
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2. ข้ าพ เจ้ าขอแจ้ งการครอบครองสัตว์ป่ าสงวน  หรือซากสัตว์ป่ าสงวน  ตามมาตรา 113  
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายแบบแจ้ง 
การครอบครองสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน ณ  
เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด  

รหัสไปรษณีย ์  

3. ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งการครอบครอง ดังนี้ 
 3.1 กรณีผูแ้จ้งการครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา 

 (๑) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  
 หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 

 (๒) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน 
 3.2 กรณีผูแ้จ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคล 

 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ครอบครอง 
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  

หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (3) แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 3.3 แนบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์ 

ตอกรหัสหมายเลข หรือวิธีการอ่ืนใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวน
อย่างชัดเจน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ (ถ้ามี) 

 3.4 หลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี) 
 (1) แสดงใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป. 2)  

เล่มที ่ ฉบับที ่ ลงวันที่  
 (2) แสดงใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 3) 

เล่มที ่ ฉบับที ่ ลงวันที่  
 (3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  

  
  

 
(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 
 

หมายเหตุ 1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
2. กรณีที่ผู้ครอบครองไม่ได้มาแจ้งการครอบครองด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจให้  

เป็นผู้ยื่นแจ้งการครอบครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ครอบครองที่รับรอง
สำเนาโดยผู้ครอบครอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
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บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 1 บัญชีสัตว์ป่าสงวน (มีชีวิต) 

ลำดับที ่
ชนิดสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน เพศ อายุ 
ขนาดหรือ
น้ำหนัก 

เคร่ืองหมาย (ถ้ามี) 
ประสงค์จะ
ครองครอง 

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ : กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองให้ระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ 
  
  
  

 

 

(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( )  
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บัญชีท้ายแบบแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 2 บัญชีซากสัตว์ป่าสงวน 

ลำดับที ่
ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน ขนาดหรือน้ำหนัก ประเภท/ลักษณะของซาก เคร่ืองหมาย (ถ้ามี) 
ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ   
  
  
  

 

 

(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 
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แบบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 

ภาพด้านหน้า  ภาพด้านหลัง 

 

 

 

 

ภาพด้านซ้าย  ภาพด้านขวา 

 

 

 

 

 

 

ขนาด (เซนติเมตร) 

กว้าง ยาว สูง  

น้ำหนัก (ให้ระบุหน่วยตามความเหมาะสม) 

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   
  
  
  

 
 

 
(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง 

( ) 
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สำนักงาน  

เลขรับที่  

 

ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 1 สัตว์ป่าสงวน 

เอกสารนี้ออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการครอบครองของ 
  

ลงวันที่ รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที ่ แจ้งครอบครอง จำนวน 
ขนาดหรือ
น้ำหนัก 

เคร่ืองหมาย 
วัตถุประสงค์ 

หมายเหตุ ประสงค์จะ
ครอบครอง 

ไม่ประสงค์จะ
ครอบครอง 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

สถานที่ครอบครอง  

  

  

 
(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง 

( ) 
ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ :  ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในวันที่มารับใบอนุญาต
ครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 
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สำนักงาน  

เลขรับที่  

 

ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 
แบบที่ 2 ซากสัตว์ป่าสงวน 

เอกสารนี้ออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการครอบครองของ 
  

ลงวันที่ รายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที ่ แจ้งครอบครอง จำนวน ขนาดหรือน้ำหนัก เคร่ืองหมาย หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

สถานที่ครอบครอง  

  

  

 

(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับแจ้ง 

( ) 
ตำแหน่ง  

 
 

หมายเหตุ :  ใบรับแจ้งการครอบครองนี้เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ยังมิใช่
ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน และโปรดนำมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับใบรับรอง
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 
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ฉบับที่  
 

ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 

ที่ทำการ  

วันที่ เดือน พ.ศ.   

อนุญาตให้ อายุ ป ี

สัญชาติ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

ครอบครองสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบอนุญาตนี้ไว้ 

ณ ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด  

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 
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บัญชีท้ายใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 

ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ลำดับที ่
ชนิดสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน เพศ อาย ุ
ขนาด 

หรือน้ำหนัก 
เคร่ืองหมาย หมายเหตุ 

ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

         
         
         
         
         
         
         

 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  

ประทับตรา 
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ฉบับที่  
 

ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ที่ทำการ  

วันที่ เดือน พ.ศ.   

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า อายุ ป ี

สัญชาติ ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

ครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน ตามชนิดและจำนวน ดังมีรายละเอียดตามบัญชีท้ายใบรับรองนี้ไว้ 

ณ ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย  

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง  

อำเภอ/เขต จังหวัด  

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 
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บัญชีท้ายใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ฉบับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ลำดับที ่
ชนิดซากสัตว์ป่าสงวน 

จำนวน 
ขนาด 

หรือน้ำหนัก 
ประเภท/ลักษณะของซาก เคร่ืองหมาย  หมายเหตุ 

ชื่อไทย/สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

        
        
        
        
        
        
        

 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต 

( ) 

ตำแหน่ง  
ประทับตรา 
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สำนักงาน  

เลขรับที่  

วันที่  

ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง 

 

คำขอใบแทนใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว  
หรือใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

-------------------------- 
 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

1. ข้าพเจ้า  

 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ อายุ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี  

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่  

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เลขท่ี  

 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท  

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน  

สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  

โดยม ี  

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล สัญชาติ อายุ ป ี 

อยู่บ้านเลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ โทรสาร  
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2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับใบแทน 
 ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว 
 ใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน 

ตามใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.   

อนุญาตให้แก่  

3. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองข้างต้น  

  

4. ข้าพเจ้าไดแ้สดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 4.1 กรณีผูร้ับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 4.2 กรณผีู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นนิติบุคคล 

 (1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 (2) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญ 

  ประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 4.3 แสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองท่ีชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ 
 4.4 แนบบันทึกแจ้งความ (ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย หรือถูกทำลาย) 

 
 
 

(ลายมือชื่อ) ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ให้ใส่ / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

2. กรณีทีผู่้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ 
ให้เป็นผู้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 
ผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่รับรองสำเนาโดยผู้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง พร้อมแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
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