(บข.2 ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 2
 (2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน




ประทับตรา
ครบถ้วน












(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งตัวแทนออกของนิติบุคคล)
 (5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

 (6) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (7) อีเมล
 (8) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่อง คือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป


ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

สาเนาคู่ฉบับ
(บข.2 ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 2
 (2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน




ประทับตรา
ครบถ้วน












(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งตัวแทนออกของนิติบุคคล)
 (5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

 (6) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (7) อีเมล
 (8) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่อง คือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป


ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน

ทะเบียนรับเลขที่
สถำนที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

เลขทะเบียนคุมเอกสำร

 ศูนย์บริกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต
 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง  ส่วนภูมภิ ำค

ข้ำพเจ้ำ  นำย  นำง  นำงสำว
ชื่อ (ภำษำไทย)

สกุล (ภำษำไทย)

ชื่อ (ภำษำอังกฤษ)

สกุล (ภำษำอังกฤษ)

(2)  บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอำยุ

(3) ที่ตัง (ภำษำไทย)
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

(4) ที่ติดต่อ (ภำษำไทย)
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

(5) ที่ตัง (ภำษำอังกฤษ)
(6) ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอชำระค่ำธรรมเนียมคือ
ชื่อสำขำ
เลขที่

รหัสสำขำ
บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(7)  มีควำมประสงค์จะเป็นผู้นำเข้ำ - ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีกำรประมง และกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(8) กรณีข้ำพเจ้ำฯ ได้ใช้บริกำรของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจำกกรมประมงให้เ ป็นผู้บริกำรรับส่งข้อมูล
ผ่ำนพิธีกำรประมงและกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง และกำรรับจ้ำงช่วง ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบใน
กำรกระทำของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(9) กำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมง ทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นันในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนัน ๆ ตำมนัยพระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสั ตว์ พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญั ติกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง หำกกำรส่งข้อมูลเป็น
ควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่ บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ ผิดหลงในรำยกำรใด ๆ หรือเป็น กำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

ก็ตำม ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ นำข้อ มูลดังกล่ำวไปเป็ นหลัก ฐำนในกำรพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยประมงหรือกฎหมำยอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง
(10) บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมำยใด ๆ ที่กำหนดให้ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกข อง หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว มีหน้ำที่เก็บและรักษำบัญชีเอกสำร หลักฐำน และข้อมูลไม่ว่ำในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้ำที่ยื่น หรือแสดง
หรือส่งเอกสำรใด ๆ อันเจ้ำหน้ำที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนัน ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ำ พเจ้ำฯ
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทังให้พิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนประกำศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ
กฎหมำยดังกล่ำวด้วย
(11) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำฯ กระทำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ประกำศ คำสั่งดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำ
ฯ ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจำรณำดำเนินคดีตำมที่กฎหมำยกำหนด
(12) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้กรมกำรปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้ำพเจ้ำฯ และพนักงำน/ลูกจ้ำง แก่กรมประมง เพื่อ ประโยชน์
ในกำรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร

ลงชื่อ

เจ้ำของกิจกำร

(

)
ประทับตรำ
(ถ้ำมี)

ยื่นวันที่

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่

คำสั่ง
 อนุมัติ ตังแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(

เจ้ำหน้ำที่
)

(

ผู้มีอำนำจลงนำม
)

วันที่

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ชื่อผู้ประกอบกำร
เลขที่เอกสำรแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้
ชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง

เอกสำรแสดงตัว

เลขที่

ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อพนักงำน (ภำษำไทย)
ชื่อพนักงำน (ภำษำอังกฤษ)
ข้ำพเจ้ำฯ ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้พนักงำน/ลูกจ้ำง ตำมรำยชื่อข้ำงต้นเป็นผู้กระทำติดต่อ
รำชกำรกับกรมประมงแทนข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำของพนักงำน/ลูกจ้ำงของข้ำพเจ้ำในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจ้ำของกิจกำร
(

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

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงำน/ลูกจ้ำงจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ

(1) ชื่อผู้ประกอบกำร
เลขที่เอกสำรแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้
ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)

เอกสำรแสดงตัว/เลขที่

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

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

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอำนำจ ข้ำพเจ้ำฯ ได้ใช้บริ กำรของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจำก
กรมประมง ตำมรำยชื่อข้ำงต้นในกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่ำว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน ๆ ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำของตัวแทนออกของในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจ้ำของกิจกำร
(

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

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ชื่อผู้ประกอบกำร
เลขที่เอกสำรแสดงตัวตน
(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีควำมประสงค์จะทำกำรรับ – ส่งข้อมูล กำรผ่ำนพิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสำรที่
ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี
ระบุ

 (3.2) มีควำมประสงค์จะทำกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมำชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่
หมำยเหตุ

เจ้ำของกิจกำร
)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 2
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคำร้องขอหน้ำ 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(1.1) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ของเจ้ำของกิจกำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.2) สำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมห้ำงร้ำน ร้ำน หรือบุคคลธรรมดำ ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝำก ชื่อและที่อยู่ของธนำคำร พร้อมเจ้ำของกิจกำรรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) 1 ชุด
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทาการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระภาษีอากร
ให้ยื่นคำร้องขอหน้ำ 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้ำ 3 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและ
ประทับตรำ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี)
1 ชุด
(3) กรณีมีการมอบอานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดาเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้ำ 4 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและ
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
(3.1) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษี มูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังผู้ประกอบกำร
และตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็น
นิติบุคคล)
(3.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมเจ้ำของกิจกำรรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังผู้ประกอบกำรและตัวแทนออกของและ
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดำ)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทาการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 3 และ หน้ำ 5 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่ำนัน พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสำรที่ ต้ อ งกำรใช้ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ กรมประมง สำมำรถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://fsw.fisheries.go.th จำกนันให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้ำจอเข้ำสู่ระบบ ที่หน้ำจอนีให้คลิกที่ปุ่ม “ดำวน์โหลด”
เพื่อดูหรือดำวน์โหลดประเภทเอกสำร ชื่อ “รหัสเอกสำรใบคำขอ ใบอนุญำตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีกำรเพิ่มเติม
ประเภทเอกสำรที่พร้อมให้บริกำรเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสำรที่ต้องกำร ในส่วนระบุ
โดยให้นำ รหัสเอกสำรใช้
อ้ำงอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสำรใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มำกรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่ำงข้อมูล กรณีที่มีมำกกว่ำ 1
ประเภทเอกสำร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น
(5) กรณีมีความประสงค์จะทาการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 2 และ หน้ำ 5 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี ) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำรจะใช้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง
จำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจำนวน Serial No. ที่แจ้ง
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