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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

 กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ (ภาษาไทย)

สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สกุล (ภาษาอังกฤษ)

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

(3) ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(4) ที่ติดต่อ (ภาษาไทย)
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

(5) ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(7)  มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์
(8) กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ของข้าพเจ้าฯ ในทุกกรณี
(9) การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ 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 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็น
ความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ
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ก็ต าม ข้ าพเจ้า ฯ ยินยอมให้นํา ข้อมูล ดัง กล่า วไปเป็นหลัก ฐานในการพิจ ารณาดํา เนินคดี ตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(10) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าที่
ยื่ น หรื อแสดง หรื อ ส่ ง เอกสารใด ๆ อั น เจ้ า หน้ า ที่ เ รี ย กให้ยื่ น หรื อ แสดงหรื อส่ ง นั้ น ข้า พเจ้ า ฯ ยิ น ยอมให้ ใ ช้ บั ง คั บ สํ า หรั บ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย
(11) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ

เจ้าของกิจการ

(

)
ประทับตรา
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

คําสั่ง
 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่
)

(

ผู้มีอํานาจลงนาม
)

วันที่

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

สําหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

เอกสารแสดงตัว

เลขที่

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
(

)

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

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอํานาจจาก
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)

เอกสารแสดงตัว/เลขที่

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

ชื่อผู้ประกอบการ

..

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

ข้าพเจ้าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบการ ตามรายชื่อข้างต้น ในการผ่าน
พิธีก ารประมงทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และการดํา เนิ น กระบวนการต่ า ง ๆ ในกรมประมง โดยเป็น ผู้ส่ ง ข้ อมู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์
พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้าพเจ้า ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมง
แทนผู้ประกอบการและข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกรณี
ลงชื่อ

เจ้าของกิจการ
(

)

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

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
เลขที่เอกสารแสดงตัวตน
(2) อีเมล
(3)  (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้
ระบุ

 (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่

หมายเหตุ

เจ้าของกิจการ
)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครั้ง
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หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร
ให้ยื่นคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
1 ชุด
(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา
(ถ้ามี)
(3.1) สํ าเนาภาพถ่ ายบั ตรประจํ าตั วผู้ เสี ยภาษี อากร หรื อใบทะเบี ยนภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสํา เนาถูกต้องร่วมกัน ทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
และประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสารที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ กรมประมง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”
เพื่อดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่พร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการ ในส่วนระบุ
โดยให้นํา รหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีที่มีมากกว่า
1 ประเภทเอกสาร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น
(5) กรณีมีความประสงค์ จะทําการรับส่งข้อ มูลการผ่านพิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ กับกรมประมงด้ วยตนเอง และต้อ งการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย
ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
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