(บข.5 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน)

บันทึกการรับคาขอ
ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน



ประทับตรา
ครบถ้วน







เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ





เปลี่ยนเลขที่บัญชี
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ







เปลี่ยนพนักงาน





เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล





เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา





กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล





เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา





กรณีขอเปลี่ยนแปลง

 (1) แบบค้าขอหมายเลข 5
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี
ที่ตัง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี












มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้าง
หุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
(6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ด้าเนินกิจการ ที่ยังไม่หมดอายุ
(7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ
(8) ส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากร หรื อ ใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ
(9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของ
ตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(10) ส้ า เนาบั ตรประจ้ า ตั ว ผู้ เสี ยภาษี อากร หรื อใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ
(11) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)
(13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์

นาย/นาง/นางสาว
 ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่อง คือ

เปลี่ยน CA
ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

สาเนาคู่ฉบับ

(บข.5 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน)

บันทึกการรับคาขอ
ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน



ประทับตรา
ครบถ้วน







เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ





เปลี่ยนเลขที่บัญชี
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ







เปลี่ยนพนักงาน





เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล





เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา





กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล





เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา





กรณีขอเปลี่ยนแปลง

 (1) แบบค้าขอหมายเลข 5
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี
ที่ตัง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี












มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้าง
หุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
(6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ด้าเนินกิจการ ที่ยังไม่หมดอายุ
(7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ
(8) ส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากร หรื อ ใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ
(9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของ
ตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(10) ส้ า เนาบั ตรประจ้ า ตั ว ผู้ เสี ยภาษี อากร หรื อใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ
(11) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)
(13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์

นาย/นาง/นางสาว
 ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่อง คือ

เปลี่ยน CA
ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

แบบคำขอเปลีย่ นแปลงทะเบียนหมำยเลข 5

แบบคำขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน

เลขทะเบียนคุมเอกสำร

ทะเบียนรับเลขที่
สถำนที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

 ศูนย์บริกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต
 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง  ส่วนภูมภิ ำค

ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)
(2) เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว เลขที่

(บุคคลธรรมดำ)

(3) ข้ำพเจ้ำฯ มีควำมประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังนี (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำอังกฤษ)
 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร
(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 สำนักงำนใหญ่
 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

 ที่ตั้งสถานประกอบการ/ที่ติดต่อ
ที่ตัง
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

ที่ติดต่อ
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร
รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

 ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
ที่ตัง
 การชาระค่าธรรมเนียม
ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอชำระค่ำธรรมเนียม คือ
ชื่อสำขำ
เลขที่

รหัสสำขำ
บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

eFSW_FORM_No.1 (เวอร์ชัน 1.5 วันที่ 16 ก.ค. 2558)

หน้ำ 1/5

แบบคำขอเปลีย่ นแปลงทะเบียนหมำยเลข 5

 มีความประสงค์จะเป็นผู้นาเข้า – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นาเข้า - ส่งออก
 เป็นผู้นำเข้ำ – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นำเข้ำ - ส่งออก

 ยกเลิกเป็นผู้นำเข้ำ – ส่งออกหรือตัวแทนผู้นำเข้ำ - ส่งออก

 ผู้ดาเนินกิจการ
 เพิ่มเติม
 นำย  นำง  นำงสำว
ชื่อ-สกุลผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)
ชื่อ-สกุลผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำอังกฤษ)
 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว
ทีอ่ ยู่
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์บ้ำน
โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อ
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ
โทรศัพท์มือถือ

เลขที่
รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

 ยกเลิก
 นำย  นำง  นำงสำว
ชื่อ-สกุลผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว

เลขที่

 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เพิ่มเติม
ชื่อ-สกุลพนักงำน/ลูกจ้ำง (ภำษำไทย)
ชื่อ-สกุลพนักงำน/ลูกจ้ำง (ภำษำอังกฤษ)
 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว

เลขที่

 ยกเลิก
ชื่อ-สกุลพนักงำน/ลูกจ้ำง (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว

เลขที่

 ตัวแทนออกของ
 เพิ่มเติม
ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
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 ผู้ประกอบการ/ผู้นาของเข้า - ผู้ส่งของออก
 เพิ่มเติม
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)
 บัตรประจำตัวประชำชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 อีเมล
 การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล)
 เพิ่มเติม
โปรดระบุ
 ยกเลิก
โปรดระบุ
 การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
Certificate Authority (CA)
หมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.)
 ขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร และขอให้พิจำรณำอนุมั ติเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่ำนพิธีกำรประมงต่อไป
ลงชื่อ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม/เจ้ำของกิจกำร

(

)
ประทับตรำ
(ถ้ำมี)

ยื่นวันที่
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่

คำสั่ง
 อนุมัติ ตังแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

เจ้ำหน้ำที่
(

ลงชื่อ
(

)

วันที่
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หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
(1.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(1.2) สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล จำกสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร
หรือสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
(1.3) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบี ยนภำษีมูล ค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) พร้ อมกรรมกำรผู้ มีอำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้ องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุ ด
(กรณีนิติบุคคล)
(1.4) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของเจ้ำของกิจกำรพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) (กรณีบุคคลธรรมดำ)
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
(2.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(2.2) สำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำน หรือบุคคล ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝำก ชื่อและที่อยู่ของธนำคำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) 1 ชุด
(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ดาเนินกิจการ
(3.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
(3.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง
(4.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(4.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร
รับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ
(5.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(5.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรของผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ ประกอบกำร
1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
(5.3) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของ
กิจกำรของผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดำ)
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(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอานาจให้ตัวแทนออกของ
(6.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(6.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบกำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำร
ผู้ มี อ ำนำจลงนำมหรื อ เจ้ ำ ของกิ จ กำรของตั ว แทนออกของและประทั บ ตรำบริ ษั ท (ถ้ ำ มี ) ทั งของตั ว แทนออกของและของ
ผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นนิติบุคคล)
(6.3) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ประกอบกำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร
ของตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำ)
(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
(7.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(7.2) COPPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำร
จะใช้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสำรกับกรมประมง จำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจำนวน Serial No. ที่แจ้ง
(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
(8.1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมำยเลข 5 พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี)
(8.2) สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล จำกสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร หรือ
สำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำรรับรองสำเนำ
ถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(8.3) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตร
อื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือเจ้ำของกิจกำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) 1 ชุด
(9) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ให้แนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่กรมประมงกำหนด
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