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1. การขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ Fisheries Single Window (FSW)
1.1 สินค้าที่ต้องดำเนินการขออนุญาต
นิยามของสัตว์น้ำ
“สัตว์น้ำ” หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำ
ท่วมถึง สัตว์ที่มีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่
ในน้ำ รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่ ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และ
ให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย
พันธุ์ไม้น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นสัตว์น้ำ
1. หญ้าคาทะเล (Enhaius acoroides)
2. หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii)
3. หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii)
4. หญ้าเงาใส (Halophila decipiens)
5. หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor)
6. หญ้าเงาหรือหญ้าอำพัน (Halophila ovalis)
7. หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifalia)
8. หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis)
9. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) 10.หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata)
11.หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) 12.หญ้าตะกานน้ำเค็ม (Ruppia maritime)
สินค้าที่ต้องดำเนินการขออนุญาต
(1) สัตว์น้ำ
กรณีนำเข้า : สัตว์น้ำทั้งหมดตามนิยามของสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำมีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง ให้ดำเนินการขออนุญาต
ทั้งหมด เช่น ปลาน้ำจืด ปลาทะเล สัตว์น้ำสวยงาม กุ้ง ปู หอย ฯลฯ
กรณีส่งออก : สัตว์น้ำทั้งหมดตามนิยามของสัตว์น้ำ หากส่งออกเพื่อการบริโภคต้องขออนุญาตทั้งหมด แต่ถ้า
ส่งออกไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้ขออนุญาตเฉพาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ำ
เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ำ โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ เท่านั้น
(2) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งหมายถึงผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำหรือที่ใช้สัตว์น้ำเป็นวัตถุดิบ โดยมีส่วนผสม
ของสัตว์น้ำเกิน 20% รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตจากสัตว์น้ำด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเท่านั้น
เช่น น้ำปลา ซอสหอยนางรม ลูกชิ้นปลา สาหร่ายอบกรอบปรุงรส ขนมจีบ(กุ้ง/ปลา/ปู) ข้าวเกรียบ(กุ้ง/ปลา) ปลา
กระป๋อง น้ำปลาร้า ปลาเส้น หมึกปรุงรส ทูน่าในน้ำแร่ ทูน่าในน้ำเกลือ กะปิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสไปรูลิน่า,
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหร่ายแดง, น้ำมันปลา ฯลฯ
(3) อาหารสัตว์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคสำหรับสัตว์น้ำ ทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ลูกน้ำ ไรน้ำ
หนอนแดง ปลาเหยื่อ ปลาป่น อาหารเม็ดสำเร็จรูป เป็นต้น
(4) วัตถุอันตรายที่มีวัตถุประสงค์สำหรับ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กากชา มาลาไคท์กรีน
(MALACHITE GREEN) จุ ล ิ น ทรี ย ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฆ ่ า เชื ้ อ (ไอโอดี น ) โพแทสเซี ย มเปอร์ แ มงกาเนต (POTASSIUM
PERMANGANATE) ฯลฯ
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1.2 การยื่นขอลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ FSW
(1) ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลในเอกสารคำขอลงทะเบียนฯตามประเภทของผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก หรือสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำ
จังหวัดสระแก้ว)
- คำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการนิติบุคคล (แบบฟอร์ม บข.1)
- คำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา (แบบฟอร์ม บข.2)
- คำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของนิติบุคคล (แบบฟอร์ม บข.3)
- คำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา (แบบฟอร์ม บข.4)
(2) นำเอกสารคำขอลงทะเบียน ที่ผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนมายื่น
ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ประมง ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
ประเภท
ผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
หรือ
ตัวแทนออกของ

หลักฐานประกอบการขอลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ FSW
หลักฐานประกอบการขอลงทะเบียน
ลงทะเบียนแบบนิติบุคคล
1) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบริษัท : รับรองสำเนาถูกต้อง
2) สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบริษัท : รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงทะเบียนแบบบุคคล
ธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน :
รับรองสำเนาถูกต้อง
2) แผ่นลายเซ็นเล็กทรอนิกส์ CA
(จากTOT)

3) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน (DBD) : เจ้าของบริษัทเซ็นต์ 3) E-mail ใช้กรอกข้อมูลลง
รับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน)
ทะเบียน เพื่อรับรหัสการยื่นคำขอ
4) สำเนาหนังสือรับรองตรายาง (อบจ.3 หรือ หส.2) : เจ้าของบริษัท
เซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท
5) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ภ.พ.20) : เจ้าของบริษัทเซ็นต์
รับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
6) แผ่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ CA (จากTOT)
7) E-mail ใช้กรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อรับรหัสการยื่นคำขอ
*** กรณีมีพนักงานลูกจ้างในบริษัท : แนบสำเนาบัตรประชาชนของ
พนักงานลูกจ้าง
*** กรณีกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการหลายคน : ทำ
หนังสือมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการเพียง
ท่านเดียว
*** กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถมาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนได้
ด้วยตนเอง : มอบอำนาจให้คนที่มาติดต่อประสานงาน ดำเนินการขอ
ขึ้นทะเบียนแทน
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(3) กรณีที่ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์
หลักฐานประกอบในการมอบอำนาจ
1) กรณีเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 แผ่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ลายเซ็นเล็กทรอนิกส์ที่ TOTส่งให้ทางอีเมล
2) กรณีเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 สำเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนาหนังสือรับรองตรายาง (อบจ.3/หส.2)
 แผ่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ TOTส่งให้ทางอีเมล
 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
การขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สามารถขอได้ที่ TOT ทั่วประเทศ หากผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่อำเภอ
อรัญประเทศ สามารถขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ TOT สาขาอรัญประเทศ สถานที่ตั้งติดกับโรงพยาบาลอรัญ
ประเทศ สามารถติดต่อสอบถาม: 037-231880, 037-231599 เมื่อดำเนินการยื่นขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย
แล้ ว ทางTOTจะให้ แ ผ่ น CDที ่ ม ี ไ ฟล์ ล ายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และส่ ง ไฟล์ ล ายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ท างอี เ มล
ให้ผู้ประกอบการนำแผ่นCD มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ หรือส่งต่อไฟล์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ TOTส่งให้ทางอีเมล มาที่
อีเมลด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว (อีเมล : aranfishtradegmail.com)
(4) เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบเอกสารคำขอลงทะเบียน พร้อมตรวจเอกสารประกอบการลงทะเบียน หาก
เอกสารถูกต้อง เจ้าหน้าที่กรมประมงจะส่งคำขอลงทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบให้ กองตรวจสอบเรือประมง
สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตพิจารณา อนุมัติภายใน 3 วันทำการ
(5) เมื่อได้ร ับ อนุ มัติ แล้ว เจ้ าหน้า ที่ กรมประมงจะทำการบั นทึ กข้อ มูล เข้าระบบ พร้อมส่งชื่อผู้ใช้ รหัส ผ่าน
รหัสลับ ไปยังอีเมล์ที่ระบุในใบคำขอลงทะเบียน เพื่อใช้ในการยื่นคำขอนำเข้า -ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ใน
ระบบ FSW
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1.3 การยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบ FSW
(1) ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลในเอกสารคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบฟอร์ม บข.7) ตามแบบฟอร์ม
ภาคผนวก หรือสามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
(2) หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(2.1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบุคคลธรรมดา)
(2.2) กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ดำเนินกิจการ
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(2.3) กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง
และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(2.4) กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของตัว แทนออกของ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีตัวแทนออก
ของเป็นบุคคลธรรมดา)
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(2.5) กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอำนาจให้ตัวแทนออกของ
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของ
ตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล)
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ
พร้ อ มรั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ งร่ ว มกั บ เจ้ า ของกิ จ การของตั ว แทนออกของและประทั บ ตราบริ ษ ั ท (ถ้ า มี ) (กรณี
ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(2.6) กรณีเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- นำแผ่นลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (CA) พร้อมหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ได้จาก TOT หรือ
ส่งไฟล์ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์มายังอีเมลด่านฯ (aranfishtrade@gmail.com) เพื่อใช้ในการลงข้อมูลในระบบ FSW
(2.7) กรณีต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะตัวแทนออกของ)
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามหรือเจ้าของกิจการรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(2.8) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน หรือบุคคล
ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสำเนา
ถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(3) นำเอกสารคำขอเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐานประกอบเปลี่ยนแปลงที่ระบุมาก่อนหน้านี้มายื่นขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
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2. การใช้งานระบบ Fisheries Single Window (FSW)
2.1 การเริ่มต้นเข้าใช้งานในระบบ FSW
(1) เปิดเว็บบราวน์เซอร์ (WEB BROWSER) : แนะนำให้ใช้บราวน์เซอร์ Google chrome
(2) พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th ที่ช่อง Address แล้วกด Enter
(3) จะแสดงหน้ากลางของสารสนเทศกรมประมงทั้งหมด ได้แก่ PSM FSW IUU PSE (ดังรูป)
(4) คลิกที่ไอคอน “FSW” เพื่อเข้าใช้งานในระบบ

คลิก

(5) กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสลับ (ดังรูป)
(6) คลิกไอคอน “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบ

พิมพ์ชื่อผู้ใช้
พิมพ์รหัสผ่าน
พิมพ์รหัสลับ

คลิก
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(7) กรณีล็อกอินเข้าระบบ แล้วขึ้นกล่องข้อความ “ผู้ใช้นี้มีการเข้าใช้งานอยู่แล้ว ไม่สามารถใช้งานซ้ำได้”
ให้กดเลือก “ทำลายหน้าจออื่นที่ใช้ข้อมูลเดียวกัน” แล้วกด “ตกลง”

ARPPP0111

กรณี ข้ นึ ผูใ้ ช้งานซ้ำ

1
2

2.2 การกำหนดค่าต่างๆในระบบ FSW
2.2.1 การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบวันหมดอายุ
1) การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
(1) คลิกไอคอน “กำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์

(อยู่มุมบนขวามือ)
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(2) คลิกเครื่องหมายบวก ช่อง “ไฟล์ CA ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์”

(3) จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป คลิก “Choose file” (เลือกไฟล์ ) เพื่อแนบไฟล์ CA สกุล p12
แล้วพิมพ์ password CA ลงในช่อง “รหัส” โดย password CA ดูได้จากแผ่นกระดาษที่ทางTOTกำหนดใส่มากับ
แผ่น CD หรือดูได้จากอีเมลทีT่ OTส่งไฟล์CAมาให้ จากนั้นให้กดไอคอน “บันทึก”
ไฟล์สกุล p12

(4) เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึกซ้ำอีกครั้ง

(5) การลงรูปตราประทับบริษัท คลิกไอคอน”กำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์
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(6) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิก “เครื่องหมายบวก ” เพื่อแนบไฟล์รูปภาพตราประทับบริษัท
- หากตราบริษัทเป็นภาษาไทย ให้แนบไฟล์ช่อง “รูปภาพตราประทับบริษัท (ไทย)”
- หากรูปตราประทับ บริษัทเป็นภาษาอังกฤษ ให้แ นบไฟล์ช่อง “รูปภาพตราประทับบริ ษัท
(อังกฤษ)”

(7) เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึกซ้ำอีกครั้ง

2) การตรวจสอบหมดอายุของลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
(1) คลิกสัญลักษณ์ (มุมบนขวามือ)
คลิก
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(2) จะมีวันที่เริ่มใช้-วันทีห่ มดอายุปรากฏในช่อง “ไฟล์ CA ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”

วันที่เริ่มใช้-วันที่หมดอายุ

2.2.2 การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
(1) คลิกไอคอน “เปลี่ยนชื่อผู้ใช้” สัญลักษณ์

(อยู่มุมบนขวามือ)

(2) จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป ให้พิมพ์รหัสชื่อผู้ใช้ที่จะเปลี่ยนใหม่ในช่องชื่อผู้ใช้ใหม่ และพิมพ์ยืนยัน
รหัสชื่อผู้ใช้อีกครั้งในช่องยืนยันชื่อผู้ใช้ แล้วกดไอคอน“บันทึก”
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2.2.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
(1) คลิกไอคอน “เปลี่ยนรหัสผ่าน” สัญลักษณ์

(อยู่มุมบนขวามือ)

คลิก
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ กรอกรหัสผ่านที่ใช้อยู่ปัจจุบันในช่อง “รหัสผ่านปัจจุบัน ” พร้อมพิมพ์
รหัสผ่านที่จะเปลี่ยนใหม่ในช่อง “รหัสผ่านใหม่” และพิมพ์ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง “ยืนยันรหัสผ่าน” แล้ว
กดไอคอน “บันทึก”

บันทึก

พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน
พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่จะเปลี่ยน
พิมพ์ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

2.2.4 การเปลี่ยนรหัสลับ
(1) คลิกไอคอน “เปลี่ยนรหัสลับ” สัญลักษณ์

(อยู่มุมบนขวามือ)

คลิก
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ พิมพ์รหัสลับที่ใช้อยู่ปัจจุบันในช่อง “รหัสลับปัจจุบัน” พร้อมพิมพ์รหัส
ลับ ที่จ ะเปลี่ย นใหม่ในช่อง “รหัสลับใหม่ ” และพิมพ์ยืนยันรหัส ลับ ใหม่อีกครั้ง ในช่อง “ยืน ยัน รหัสลับ ” แล้ ว
กดไอคอน “บันทึก”

บันทึก
พิมพ์รหัสลับปัจจุบัน
พิมพ์รหัสลับใหม่ที่จะเปลี่ยน
พิมพ์ยืนยันรหัสลับใหม่อีกครั้ง
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2.2.5 การกำหนดรหัสลับ
1) การกำหนดรหัสลับให้ผู้ดำเนินกิจการ
(1) เลือก “ข้อมูลส่วนตัว”

คลิก
(2) เลือก “ผู้ดำเนินกิจการ”

คลิก

(3) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อกำหนดรหัสลับผู้ดำเนินกิจการ

คลิก
12
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(4) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้พิมพ์รหัสลับที่กำหนดไว้ลงไปในช่อง“รหัสลับ”แล้วกดไอคอน
“บันทึก”
บันทึก

พิมพ์รหัสลับผู้ดำเนินกิจการ

2) การกำหนดรหัสลับให้พนักงาน/ลูกจ้างในบริษัท
(1) เลือก “ข้อมูลส่วนตัว”

คลิก
(2) เลือก “พนักงาน/ลูกจ้าง”

คลิก
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(3) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อกำหนดรหัสลับพนักงาน/ลูกจ้าง

นายแดง คงเขียว

คลิก
(4) จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป ให้พิมพ์รหัสลับที่กำหนดไว้ ลงไปในช่อง “รหัสลับ” แล้วแล้วกด
ไอคอน “บันทึก”
บันทึก

พิมพ์รหัสลับพนักงานบริษัท
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3. การยื่นคำขอผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)
3.1 การยื่นคำขออนุญาต กรณีนำเข้า
3.1.1 การยื่นคำขอนำเข้า แบบรายใบ
(1) ไปที่ “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” แถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ แล้วคลิก “เขียนคำขอ”
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกช่องระเบียบข้อบังคับเป็น “นำเข้า”
(3) เลือกช่องลักษณะการขอเป็น “ขอใหม่” แล้วคลิก
เพื่อสืบค้น

2
3

1

4
คลิก

(4) จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้คลิกแถบที่2 “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน”
(5) คลิกเลือกใบอนุญาตที่ต้องการจะยื่น
(5.1) กรณีนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ปรุงสุก เช่น ปลานิล
แช่เย็น กบนาชีวิต ปลาช่อนมีชีวิต กุ้งขาวแช่แข็ง เป็นต้น ต้องยื่นใบคำขอ 2 ใบ คือ
* ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)
* ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.9)
(5.2) กรณีนำเข้า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ โดยมีส่วนผสมของสัตว์น้ำ 20% ขึ้นไป ที่ปรุงสุกพร้ อม
รับประทาน เช่น ปลากระป๋อง ลูกชิ้น ปูอัด สาหร่ายปรุงรสอบกรอบ หมึกแผ่นปรุงรสอบกรอบ น้ำปลา ซอสหอย
นางรม เป็นต้น ยื่นใบคำขอเพียงแค่ 1 ใบ คือ
* ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)
1
2
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(6) จะปรากฏดังรูป ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น
(6.1) ช่อง “ท่าด่านศุลกากร (สถานที่นำเข้า )”: เลือก 2301:ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ศภ.1)
เท่านั้น
(6.2) ช่อง “ขนส่งโดยทาง”: ให้เลือกตามประเภทของยานพาหนะ หากกรณีเป็นรถเข็น/ล้อเลื่อน ให้
เลือก “อื่นๆ”
(6.3) ช่อง “ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ”: ช่องแรกกรอกทะเบียนรถ (จังหวัดทะเบียนรถให้พิมพ์อักษร
ย่อ และหากมียานพาหนะหลายคัน ให้ใช้สัญลักษณ์ “|” กั้น เช่น 71-1111 สก| 70-0000 สก) ส่วนช่องที่2กรอก
ลำดับครั้งที่นำเข้า (หากขนส่งข้ามแดน 2 ครั้ง ให้ใส่ 001|002)

นายแดง เขียวคง

6.1
กรอกทะเบียนรถ
กรอกลำดับครั้ง 6.3

6.2

สัญลักษณ์ “|”

***หมายเหตุ: ในแป้นพิมพ์ สัญลักษณ์ “|” จะอยู่ตรงอักษร ฅ ดังรูป ***
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(7) ไม่ต้องเลือก “ใช่/สินค้าเทกอง" คลิกเครื่องหมาย “√ ใช่/สินค้าเทกอง” ออก
เอาเครื่องหมาย √ ออก

(8) กรอกข้อมูลส่วน “1 รายละเอียดคำขอ” โดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีแดง
ข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยช่องที่มีวงกลมสีแดง จะมี 2 จุด
จุดที่1: อยู่หมายเลข 21.วันที่เขียนคำขอ

ต้องกรอก

ส่วนรายละเอียดคำขอ

จุดที่ 1

จุดที่2: อยู่หมายเลข 17.สถานที่เก็บสินค้า

จุดที่ 2
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(9) เลือกแถบ “2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย” ดังรูป
เลือกแถบ 2.รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย

(10) กรอกข้อมูลส่วน “รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย”
(10.1) กรอกพิกัดศุลกากร หรือชื่อสัตว์น้ำที่นำเข้า แล้วจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นหลายประเภทสินค้า ให้
เลือกประเภทสินค้าตรงตามลักษณะสินค้าที่นำเข้า
(10.2) พิมพ์ชื่อทางการค้า

คลิกเลือกสินค้าที่นำเข้า
กรอกชื่อสัตว์น้ำ/พิกัดศุลกากร
พิมพ์ชื่อทางการค้า

2

1
3

(10.3) กรอกจำนวนสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของจำนวน เช่น กิโลกรัม (KGM) หรือกล่องกระดาษ
(CT) เป็นต้น
(10.4) กรอกน้ำหนักสุทธิ (NET WEIGHT) ของสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของน้ำหนัก คือ กิโลกรัม
(KGM)
(10.5) กรอกมูลค่าของสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของมูลค่า คือ บาทไทย (THB)
(10.6) คลิกไอคอน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม (ด้านขวามือ)
4
คลิก
1

ระบุจำนวน ระบุหน่วยจำนวน

2

ระบุน้ำหนัก ระบุหน่วยน้ำหนัก

ระบุมูลค่า

3

ระบุหน่วยมูลค่า
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(10.7) จะปรากฏกล่องข้อความ “กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม” ดังรูป ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- เลขที่บัญชีราคาสินค้า : ระบุเลขที่ INVOICE
- วันที่ของบัญชีราคาสินค้า : ระบุวันที่ของ INVOICE
- ลำดับที่สินค้าของบัญชีราคาสินค้า : ระบุลำดับที่ของสินค้าในใบ INVOICE เช่น ถ้าสินค้า
ชนิดนี้อยู่ลำดับที่5 ของ INVOICE ให้ใส่เป็นเลขเดียวกัน คือลำดับที่5
- ชื่อประเทศถิ่นกำเนิด : ระบุประเทศถิ่นกำเนินของสินค้า
- แหล่งที่มาของสินค้าประมง : ระบุว่ามาจาก R = มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง (Culture) หรือ
W = มาจากธรรมชาติ (Wild)
(10.8) คลิกไอคอน เพื่อบันทึก

บันทึก
เลขที่ INVOICE
วันที่ INVOICE
ลำดับสินค้าใน INVOICE
ประเทศถิ่นกำเนิด
แหล่งที่มาของสัตว์น้ำ

(10.9) หากสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกไอคอนลูกศรสีเขียวชี้ลง
ของรายการถัดไป

เพื่อเพิ่มจำนวนตาราง

คลิกเพื่อเพิ่มตาราง
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(10.10) เมื่อเพิ่มตารางเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้ทำการแก้ไขข้อมูล ของรายการ
ถัดไป (ตามวิธีการข้อ 10.1-10.8)

แก้ไขข้อมูลสินค้ารายการถัดไป

(11) เลือกแถบ “3 หลักฐานประกอบ” ดังรูป

(11.1) กรณีเป็นใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) ต้องแนบหลักฐานประกอบ
ดังนี้
1) สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) : แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อ
แนบไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร
2) สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (HEALTH CERTIFICATE) (***เฉพาะปลาช่อน) : แนบไฟล์ช่อง
“ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร กรอกวันที่ออกเอกสาร
และวันที่หมดอายุ
3) สำเนาเอกสารรับรองสัตว์น้ำ โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นกำเนิดสินค้าออกให้ : แนบ
ไฟล์ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
3.1 ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม
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3.2 จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D

A

B

C

3.3 จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

3.4 ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “ใบรับรองสัตว์น้ำ” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่
ออกเอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป

4) สำเนาใบสป.5 (เฉพาะสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
4.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.5)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป
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4.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.5 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม

- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D
A

B

C

- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป5” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออก
เอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป
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5) สำเนาใบสป.6 (เฉพาะสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
และมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
5.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน
ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.6)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป

5.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.6 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม

- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D
A

B

C
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- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป6” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออก
เอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป

(11.2) กรณีเป็นใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) แนบเอกสารดังนี้
1) สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) : แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อ
แนบไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร
2) สำเนาใบสป.5 (เฉพาะสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
2.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน
ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.5)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป

2.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.5 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม
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- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D

A

B

C

- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป5” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออก
เอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป

3) สำเนาใบสป.6 (เฉพาะสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
และมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
3.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน
ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.6)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป
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3.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.6 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม

- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D
A

B

C

- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป6” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออก
เอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป
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(12) เมื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ)

บันทึก

(13) ไปที่ “ร่างคำขอ” เพื่อดูเอกสารที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
(14) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
(15) เลือกแถบ “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน” แล้วคลิกเข้าไปในใบคำขอที่ร่างไว้ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่ง
2
1

3
4

นายแดง เขียวคง

คลิกเข้าไปตรวจสอบความ
ถูกต้อง

(16) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
(16.1) หากข้อมูลมีการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
(16.2) หากเอกสารถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน “ลงนามอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์

เพื่อลงนาม

เอกสาร

คลิกเมื่อต้องการ
แก้ไขคำขอ

ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์

1

ใส่ Password CA

คลิกลงลายมือชื่อ หรือ
กด ENTER

2

27

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(17) เมื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

หลังเลขที่คำขอ (ดังรูป) จากนั้นคลิก

ลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ออกจากหน้าปัจจุบัน

(18) จะปรากฏหน้าร่างคำขอ ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ขอใหม่ เก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป

(อยู่มุมขวาของใบคำขอ) เพื่อบันทึกใบคำ

คลิก
นายแดง เขียวคง

(19) จะปรากฏหน้าใบคำขอขึ้น ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ใช้ในครั้งถัดไป

เพื่อบันทึกใบคำขอเพิ่มมาอีก 1 ใบ ไว้

บันทึก

นายแดง เขียวคง
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(20) จะปรากฏใบคำขอขึ้นมา 2 ใบ คือใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก กับใบคำขอที่ร่างใหม่ ในกล่องร่างคำขอ
ดังรูป
(20.1) คลิกไอคอน “ยื่นคำขอ” สัญลักษณ์

เพื่อส่งใบคำขอที่จะใช้นำเข้ามายังกล่องเจ้าหน้าที่

ใบคำขอที่ร่างใหม่ (ใช้ครั้งถัดไป)
ใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก (ที่จะใช้นำเข้า)

คลิก

(21) ใบคำขอจะถูกส่งไปยังกล่องเจ้าหน้าที่ เหลือเพียงแค่ใบคำขอที่ร่างไว้ใช้ในครั้งถัดไป ดังรูป

นายแดง เขียวคง
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3.1.2 การยื่นคำขอนำเข้า แบบยุบรวม
(1) ไปที่ “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” แถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ แล้วคลิก “เขียนคำขอ”
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกไอคอน “สลับมุมมอง” สัญลักษณ์

2 คลิกสลับมุมมอง

1

(3) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
(4) คลิกแถบที่1 “นำเข้า”
(5) คลิกเลือกใบคำขอ “คำขอยุบรวมการนำเข้าสัตว์น้ำในพรบ.ประมง และพรบ.โรคระบาด”

1
2
3

(6) จะปรากฏคำขอยุบรวมดังรูป ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น
(6.1) ช่อง ท่าด่านศุลกากร (สถานที่นำเข้า) : เลือก 2301:ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ศภ.1) เท่านั้น
(6.2) ช่อง ขนส่งโดยทาง : ให้เลือกตามประเภทของยานพาหนะ หากกรณีเป็นรถเข็น/ล้อเลื่อน ให้
เลือก “อื่นๆ”
(6.3) ช่อง ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : ช่องแรกกรอกทะเบียนรถ (จังหวัดทะเบียนรถให้พิมพ์อักษรย่อ
และหากมียานพาหนะหลายคัน ให้ใช้สัญลักษณ์ “|” กั้น เช่น 71-1111 สก| 70-0000 สก) ส่วนช่องที่2กรอกลำดับ
ครั้งที่นำเข้า (หากขนส่งข้ามแดน 2 ครั้ง ให้ใส่ 001|002)
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นายแดง เขียวคง

6.1
6.2

6.3

กรอกทะเบียนรถ
กรอกลำดับครั้ง

สัญลักษณ์ “|”

***หมายเหตุ: ในแป้นพิมพ์ สัญลักษณ์ “|” จะอยู่ตรงอักษร ฅ ดังรูป ***
(7) ไม่ต้องเลือก “ใช่/สินค้าเทกอง" คลิกเครื่องหมาย “√ ใช่/สินค้าเทกอง” ออก
เอาเครื่องหมาย √ ออก
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(8) กรอกข้อมูลส่วน “1 รายละเอียดคำขอ” โดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีแดง
ข้อมูลให้ครบทุกช่อง ช่องที่มีวงกลมสีแดง จะมี 2 จุด

ต้องกรอก

จุดที่1: อยู่หมายเลข 21.วันที่เขียนคำขอ
ส่วนรายละเอียดคำขอ

จุดที่ 1

จุดที่2: อยู่หมายเลข 17.สถานที่เก็บสินค้า

จุดที่ 2

(9) เลือกแถบ “2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย” ดังรูป
เลือกแถบ 2.รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย
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(10) กรอกข้อมูลส่วน “รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย”
(10.1) กรอกพิกัดศุลกากร หรือชื่อสัตว์น้ำที่นำเข้า แล้วจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นหลายประเภทสินค้า ให้
เลือกประเภทสินค้าตรงตามลักษณะสินค้าที่นำเข้า
(10.2) พิมพ์ชื่อทางการค้า
2
คลิกเลือกสินค้าที่นำเข้า

กรอกชือ่ สัตว์นำ้ /พิกัดศุลกากร
พิมพ์ชื่อทางการค้า

1
3

(10.3) กรอกจำนวนสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของจำนวน เช่น กิโลกรัม (KGM) หรือกล่องกระดาษ
(CT) เป็นต้น
(10.4) กรอกน้ำหนักสุทธิ (NET WEIGHT) ของสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของน้ำหนัก คือ กิโลกรัม
(KGM)
(10.5) กรอกมูลค่าของสินค้าที่นำเข้า และหน่วยของมูลค่า คือ บาทไทย (THB)
(10.6) คลิกไอคอน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม (ด้านขวามือ)

4 คลิก
1

2

ระบุจำนวน ระบุหน่วยจำนวน ระบุน้ำหนัก ระบุหน่วยน้ำหนัก

ระบุมูลค่า

3

ระบุหน่วยมูลค่า
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(10.7) จะปรากฏกล่องข้อความ “กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม”ดังรูป ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- เลขที่บัญชีราคาสินค้า : ระบุเลขที่ INVOICE
- วันที่ของบัญชีราคาสินค้า : ระบุวันที่ของ INVOICE
- ลำดับที่สินค้าของบัญชีราคาสินค้า : ระบุลำดับที่ของสินค้าในใบ INVOICE เช่น ถ้าสินค้า
ชนิดนี้อยู่ลำดับที่5 ของ INVOICE ให้ใส่เป็นเลขเดียวกัน คือลำดับที่5
- ชื่อประเทศถิ่นกำเนิด : ระบุประเทศถิ่นกำเนินของสินค้า
- แหล่งที่มาของสินค้าประมง : ระบุว่ามาจาก R = มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง (Culture) หรือ
W = มาจากธรรมชาติ (Wild)
(10.8) คลิกไอคอน
เพื่อบันทึก แล้วกล่องข้อความก็จะหายไป
บันทึก

เลขที่ INVOICE
วันที่ INVOICE
ลำดับสินค้าใน INVOICE
ประเทศถิ่นกำเนิด
แหล่งที่มาของสัตว์น้ำ

(10.9) หากสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกไอคอนลูกศรสีเขียวชี้ลง
ของรายการถัดไป

เพื่อเพิ่มจำนวนตาราง

คลิกเพื่อเพิ่มตาราง
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(10.10) เมื่อเพิ่มตารางเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้ทำการแก้ไขข้อมูลของรายการ
ถัดไป (ตามวิธีการข้อ 10.1-10.8)

แก้ไขข้อมูลสินค้ารายการถัดไป

(11) เลือกแถบ “3 หลักฐานประกอบ” ดังรูป เพื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบที่ต้องแนบมีดังนี้
1) สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) : แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบ
ไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร
2) สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (HEALTH CERTIFICATE) (***เฉพาะปลาช่อน) : แนบไฟล์ช่อง
“ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร กรอกวันที่ออกเอกสาร
และวันที่หมดอายุ
3) สำเนาเอกสารรับรองสัตว์น้ำ โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นกำเนิดสินค้าออกให้ : แนบไฟล์
ช่อง “อื่นๆ”
3.1) กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม
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- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D

A

B

C

- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “ใบรับรองสัตว์น้ำ” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่
ออกเอกสาร วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป

4) สำเนาใบสป.5 (เฉพาะสัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
4.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.5)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป
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4.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.5 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม

- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D
A

B

C

- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป5” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร
วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป
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5) สำเนาใบสป.6 (เฉพาะสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
และมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES)
5.1) การกรอกข้อมูลเอกสาร ช่อง “บัญชีท้ายใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (สป.6)”
- กรอกเลขที่ใบสป.5
- วันที่ออกเอกสาร
- วันที่หมดอายุ
- กรอหน่วยงานที่ออกเอกสาร คือ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
- คลิกสัญลักษณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
*** หากเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้องจะขึ้นสัญลักษณ์ หน้าสัญลักษณ์ ดังรูป

5.2) การแนบไฟล์สำเนาใบสป.6 ช่อง “อื่นๆ”
กรณีไม่มีช่อง “อื่นๆ” ให้ดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการคลิกสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มคอลัมน์
เพิ่ม

- จะปรากฎกล่องข้อความดังรูป
A. พิมพ์ชื่อเอกสารที่จะเพิ่ม คือ “อื่นๆ”
B. กดสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
C. เลือกหัวข้อ “อื่นๆ”
D. กดสัญลักษณ์ เพื่อบันทึก
D
A

B

C
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- จะมีช่อง “อื่นๆ” เพิ่มขึ้นมา 1 แถว (เพิ่มมาแถวล่างสุด) ดังรูป

- ลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์คำว่า “สป6” แทน พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร
วันที่หมดอายุ และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป

(12) เมื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือก “4 เอกสารยุบรวม”
เลือกหน่วยงานที่ออกเอกสาร เป็นด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 2 ใบ
เลือกแถบ 4.เอกสารยุบรวม

1
2
2

(13) เมื่อกรอกหน่วยงานที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ)

บันทึก
นายแดง เขียวคง
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(14) ไปที่ “ร่างคำขอ” เพื่อดูเอกสารที่สร้างไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้
(15) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อค้นหา
(16) เลือกแถบ “เอกสารยุบรวม” แล้วคลิกเข้าไปในใบคำขอที่ร่างไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง

3
.

1
.
4

2
.

นายแดง เขียวคง

คลิกเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง

(17) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
(17.1) หากข้อมูลมีการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

(17.2) หากเอกสารถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน “ลงนามอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์

เพื่อลงนาม

เอกสาร

คลิกเมื่อต้องการ
แก้ไขคำขอ

ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์

1

ใส่ Password CA

2
คลิกลงลายมือชื่อ หรือ
กด ENTER
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(18) เมื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

หลังเลขที่คำขอ ดังรูป จากนั้นคลิก

ลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ออกจากหน้าปัจจุบัน

(19) จะปรากฏหน้าร่างคำขอ ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ขอใหม่ เก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป

(อยู่มุมขวาของใบคำขอ) เพื่อบันทึกใบคำ

คลิก
นายแดง เขียวคง

(20) จะปรากฏหน้าใบคำขอขึ้น ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ในครั้งถัดไป

เพื่อบันทึกใบคำขอเพิ่มมาอีก 1 ใบ ไว้ใช้

บันทึก
นายแดง เขียวคง
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(21) จะปรากฏใบคำขอขึ้นมา 2 ใบ คือใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก กับใบคำขอที่ร่างใหม่ ในกล่องร่างคำขอ
ดังรูป แล้วคลิกไอคอน “ยื่นคำขอ” สัญลักษณ์
เพื่อส่งใบคำขอที่จะใช้นำเข้ามายังกล่องเจ้าหน้าที่

ใบคำขอที่ร่างใหม่ (ใช้ครั้งถัดไป)
ใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก (ที่จะใช้นำเข้า)

คลิก

(22) ใบคำขอจะถูกส่งไปยังกล่องเจ้าหน้าที่ จะเหลือเพียงแค่ใบคำขอที่ร่างไว้ใช้ในครั้งถัดไป ดังรูป

นายแดง เขียวคง
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3.2 การยื่นคำขออนุญาต กรณีส่งออก
3.2.1 การยื่นคำขอส่งออก แบบรายใบ
(1) ไปที่ “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” แถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ แล้วคลิก “เขียนคำขอ”
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกช่องระเบียบข้อบังคับเป็น “ส่งออก”
(3) เลือกช่องลักษณะการขอเป็น “ขอใหม่” แล้วคลิก เพื่อ
สืบค้น

2
3

1

4 คลิก

(4) จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้คลิกแถบที่2 “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน”
(5) คลิกเลือกใบอนุญาตที่ต้องการจะยื่น
(5.1) กรณีส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ปรุงสุก เช่น ปลานิล
แช่เย็น กบนาชีวิต ปลาช่อนมีชีวิต กุ้งขาวแช่แข็ง เป็นต้น ต้องยื่นใบคำขอ 2 ใบ คือ
* ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)
* ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.6)
(5.2) กรณีส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ โดยมีส่วนผสมของสัตว์น้ำ 20% ขึ้นไป ที่ปรุงสุกพร้อม
รับประทาน เช่น ปลากระป๋อง ลูกชิ้น ปูอัด สาหร่ายปรุงรสอบกรอบ หมึกแผ่นปรุงรสอบกรอบ น้ำปลา ซอสหอย
นางรม เป็นต้น ยื่นใบคำขอเพียงแค่ 1 ใบ คือ
* ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

1

2
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(6) จะปรากฏดังรูป ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น
(6.1) ช่อง ท่าด่านศุลกากร (สถานทีส่ ่งออก) : เลือกให้ตรงกับช่องทางที่ส่งออก
(6.2) ช่อง ขนส่งโดยทาง : ให้เลือกตามประเภทของยานพาหนะ หากกรณีเป็นรถเข็น/ล้อเลื่อน ให้
เลือก “อื่นๆ”
(6.3) ช่อง ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : ช่องแรกกรอกทะเบียนรถ (จังหวัดป้ายทะเบียนรถให้พิมพ์
อักษรย่อของชื่อจังหวัด และหากมียานพาหนะหลายคัน ให้ใช้สัญลักษณ์ “|” กั้น เช่น 88-7777 สก| 77-8888 สก)
ส่วนช่องที2่ กรอกลำดับครั้งทีส่ ่งออก (หากขนส่งข้ามแดน 2 ครั้ง ให้ใส่เป็น 001|002)

นางสมรศรี สมหวัง

6.1

6.2

6.3

กรอกทะเบียนรถ
กรอกจำนวนเทีย่ ว

สัญลักษณ์ “|”

***หมายเหตุ: ในแป้นพิมพ์ สัญลักษณ์ “|” จะอยู่ตรงอักษร ฅ ดังรูป ***
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(7) กรอกข้อมูลส่วน “1 รายละเอียดคำขอ” โดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีแดง ต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่อง โดยช่องที่มีวงกลมสีแดง จะมี 1 จุด
จุดที่1: อยู่หมายเลข 21.วันที่เขียนคำขอ
ส่วนรายละเอียดคำขอ

จุดที่ 1

(8) เลือกแถบ “2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย” ดังรูป
เลือกแถบ 2.รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(9) กรอกข้อมูลส่วน “รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย”
(9.1) กรอกพิกัดศุลกากร หรือชื่อสินค้าที่ส่งออก แล้วจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นหลายประเภทสินค้า ให้
เลือกประเภทสินค้าตรงตามลักษณะสินค้าที่ส่งออก
(9.2) พิมพ์ชื่อทางการค้า (หากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น น้ำปลา ซอสหอยนางรม ลูกชิ้น
ปลากระป๋อง เป็นต้น ให้ระบุยี่ห้อสินค้าด้วย)
2
คลิกเลือกสินค้าที่จะส่งออก

กรอกชือ่ สัตว์นำ้ /พิกัดศุลกากร
พิมพ์ชื่อทางการค้า

1
3

(9.3) กรอกจำนวนสินค้าที่ ส่งออก และหน่วยของจำนวน เช่น กิโลกรัม (KGM) หรือกล่องกระดาษ
(CT) เป็นต้น
(9.4) กรอกน้ำหนักสุทธิ(NET WEIGHT)ของสินค้าที่ส่งออก และหน่วยของน้ำหนัก คือ กิโลกรัม(KGM)
(9.5) กรอกมูลค่าของสินค้าที่ส่งออก และหน่วยของมูลค่า คือ บาทไทย(THB)
(9.6) คลิกไอคอน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม (ด้านขวามือ)
4
1
ระบุจำนวน

2

ระบุหน่วยจำนวน ระบุน้ำหนัก ระบุหน่วยน้ำหนัก

3
ระบุมูลค่า

คลิก

ระบุหน่วยมูลค่า
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(9.7) จะปรากฏกล่องข้อความ “กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม”ดังรูป ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- เลขที่บัญชีราคาสินค้า : ระบุเลขที่ INVOICE
- วันที่ของบัญชีราคาสินค้า : ระบุวันที่ของ INVOICE
- ลำดับที่สินค้าของบัญชีราคาสินค้า : ระบุลำดับที่ของสินค้าในใบ INVOICE เช่น ถ้าสินค้า
ชนิดนี้อยู่ลำดับที่2 ของ INVOICE ให้ใส่เป็นเลขเดียวกัน คือลำดับที่2
- แหล่งที่มาของสินค้าประมง : ระบุว่ามาจาก R = มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง (Culture) หรือ
W = มาจากธรรมชาติ (Wild)
(9.8) คลิกไอคอน
เพื่อบันทึก
บันทึก
เลขที่ INVOICE
วันที่ INVOICE
ลำดับสินค้าใน INVOICE

แหล่งที่มาของสัตว์น้ำ

(9.9) หากสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกไอคอนลูกศรสีเขียวชี้ลง
รายการถัดไป แล้วแก้ไขข้อมูลของรายการถัดไป (ตามวิธีการข้อ 9.1-9.8)

เพื่อเพิ่มจำนวนตารางของ

คลิกเพื่อเพิ่มตาราง

แก้ไขข้อมูลสินค้ารายการถัดไป
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(10) เลือกแถบ “3 หลักฐานประกอบ” ดังรูป
(10.1) กรณีเป็นใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(DOF4) แนบเอกสารดังนี้
1) สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) : แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อ
แนบไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร
2) สำเนาหลักฐานการซื้อขาย เช่น บิลเงินสด, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบส่งของชั่วคราว,
หนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำนำเข้าจากต่างประเทศ (IMD) และหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำในประเทศ
ไทย (MCPD) เป็นต้น : แนบไฟล์ช่อง “อื่นๆ” โดยลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์ชื่อหลักฐานที่แนบมาแทน พร้อมกรอก
เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์
3) สำเนาหนังสือรับรองตนเอง : แนบไฟล์ช่อง “หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Manual)” (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว)

(10.2) กรณีเป็นใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) แนบเอกสารเพียงแค่
สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) เพียงอย่างเดียว แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์
พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร

(11) เมื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ)

บันทึก

นางสมรศรี สมหวัง
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(12) ไปที่ “ร่างคำขอ” เพื่อดูเอกสารที่สร้างไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้
(13) คลิกสัญลักษณ์
เพื่อสืบค้น
(14) เลือกแถบ “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน” แล้วคลิกเข้าไปในใบคำขอที่ร่างไว้ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่ง
2
.

3
.

1
.

นางสมรศรี สมหวัง

4

คลิกเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง

(15) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
(15.1) หากข้อมูลมีการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน

(15.2) หากเอกสารถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน “ลงนามอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์

เพื่อลงนาม

เอกสาร

คลิกเมื่อต้องการ
แก้ไขคำขอ

1
ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์

ใส่ Password CA

2
คลิกลงลายมือชื่อ หรือ
กด ENTER
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(16) เมื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

หลังเลขที่คำขอ ดังรูป จากนั้นคลิก

ลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ออกจากหน้าปัจจุบัน

(17) จะปรากฏหน้าร่างคำขอ ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ขอใหม่ เก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป

(อยู่มุมขวาของใบคำขอ) เพื่อบันทึกใบคำ

คลิก
นางสมรศรี สมหวัง

(18) จะปรากฏหน้าใบคำขอขึ้น ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ในครั้งถัดไป

เพื่อบันทึกใบคำขอเพิ่มมาอีก 1 ใบ ไว้ใช้

บันทึก
นายแดง เขียวคง
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(19) จะปรากฏใบคำขอขึ้นมา 2 ใบ คือใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก กับใบคำขอที่ร่างใหม่ ในกล่องร่างคำขอ
ดังรูป แล้วคลิกไอคอน “ยื่นคำขอ” สัญลักษณ์
เพื่อส่งใบคำขอที่จะใช้นำเข้ามายังกล่องเจ้าหน้าที่

ใบคำขอที่ร่างใหม่ (ใช้ครั้งถัดไป)
ใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก (ที่จะใช้ส่งออก)

คลิก

(20) ใบคำขอจะถูกส่งไปยังกล่องเจ้าหน้าที่ จะเหลือเพียงแค่ใบคำขอที่ร่างไว้ใช้ในครั้งถัดไป ดังรูป

นางสมรศรี สมหวัง
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
3.2.2 การยื่นคำขอส่งออก แบบยุบรวม
(1) ไปที่ “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” แถบสีฟ้าด้านซ้ายมือ แล้วคลิก “เขียนคำขอ”
(2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกไอคอน “สลับมุมมอง” สัญลักษณ์

2 คลิกสลับมุมมอง

1

(3) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อสืบค้น
(4) คลิกแถบที่2 “ส่งออก”
(5) คลิกเลือกใบคำขอ “คำขอยุบรวมการส่งออกสัตว์น้ำมาตรา 92 และ พรบ.โรคระบาด”

1
2
3
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(6) จะปรากฏดังรูป ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(6.1) ช่อง ท่าด่านศุลกากร (สถานที่ส่งออก) : เลือกให้ตรงกับช่องทางที่ส่งออก
(6.2) ช่อง ขนส่งโดยทาง : ให้เลือกตามประเภทของยานพาหนะ หากกรณีเป็นรถเข็น/ล้อเลื่อน ให้
เลือก “อื่นๆ”
(6.3) ช่อง ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : ช่องแรกกรอกทะเบียนรถ (จังหวัดป้ายทะเบียนรถให้พิมพ์
อักษรย่อของชื่อจังหวัด และหากมียานพาหนะหลายคัน ให้ใช้สัญลักษณ์ “|” กั้น เช่น 88-7777 สก| 77-8888 สก)
ส่วนช่องที2่ กรอกลำดับครั้งทีส่ ่งออก (หากขนส่งข้ามแดน 2 ครั้ง ให้ใส่เป็น 001|002)

นางสมรศรี สมหวัง

6.1

6.2

6.3

กรอกทะเบียนรถ
กรอกลำดับครั้ง

สัญลักษณ์ “|”

***หมายเหตุ: ในแป้นพิมพ์ สัญลักษณ์ “|” จะอยู่ตรงอักษร ฅ ดังรูป ***
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(7) กรอกข้อมูลส่วน “1 รายละเอียดคำขอ” โดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีแดง ต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่อง โดยช่องที่มีวงกลมสีแดง จะมี 1 จุด
จุดที่1: อยู่หมายเลข 21.วันที่เขียนคำขอ
ส่วนรายละเอียดคำขอ

จุดที่ 1

(8) เลือกแถบ “2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย” ดังรูป
เลือกแถบ 2.รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(9) กรอกข้อมูลส่วน “รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย”
(9.1) กรอกพิกัดศุลกากร หรือชื่อสินค้าที่ส่งออก แล้วจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นหลายประเภทสินค้า ให้
เลือกประเภทสินค้าตรงตามลักษณะสินค้าที่ส่งออก
(9.2) พิมพ์ชื่อทางการค้า (หากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น น้ำปลา ซอสหอยนางรม ลูกชิ้น
ปลากระป๋อง เป็นต้น ให้ระบุยี่ห้อสินค้าด้วย)
2

คลิกเลือกสินค้าที่ส่งออก

กรอกชื่อสัตว์น้ำ/พิกัดศุลกากร 1
พิมพ์ชื่อทางการค้า

3

(9.3) กรอกจำนวนสินค้าที่ส่งออก และหน่วยของจำนวน เช่น กิโลกรัม (KGM) หรือกล่องกระดาษ
(CT) เป็นต้น
(9.4) กรอกน้ำหนักสุทธิ (NET WEIGHT) ของสินค้าที่ส่งออก และหน่วยของน้ำหนัก คือ กิโลกรัม
(KGM)
(9.5) กรอกมูลค่าของสินค้าที่ส่งออก และหน่วยของมูลค่า คือ บาทไทย(THB)
(9.6) คลิกไอคอน
เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม (ด้านขวามือ)
4
1

ระบุจำนวน ระบุหน่วยจำนวน

2

ระบุน้ำหนัก ระบุหน่วยน้ำหนัก

ระบุมูลค่า

3

คลิก

ระบุหน่วยมูลค่า
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(9.7) จะปรากฏกล่องข้อความ “กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม”ดังรูป ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
- เลขที่บัญชีราคาสินค้า : ระบุเลขที่ INVOICE
- วันที่ของบัญชีราคาสินค้า : ระบุวันที่ของ INVOICE
- ลำดับที่สินค้าของบัญชีราคาสินค้า : ระบุลำดับที่ของสินค้าในใบ INVOICE เช่น ถ้าสินค้า
ชนิดนี้อยู่ลำดับที่2 ของ INVOICE ให้ใส่เป็นเลขเดียวกัน คือลำดับที่2
- แหล่งที่มาของสินค้าประมง : ระบุว่ามาจาก R = มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง (Culture) หรือ
W = มาจากธรรมชาติ (Wild)
(9.8) คลิกไอคอน เพื่อบันทึก

บันทึก
เลขที่ INVOICE
วันที่ INVOICE
ลำดับสินค้าใน INVOICE

แหล่งที่มาของสัตว์น้ำ

(9.9) หากสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกไอคอนลูกศรสีเขียวชี้ลง
รายการถัดไป แล้วแก้ไขข้อมูล ของรายการถัดไป (ตามวิธีการข้อ 9.1-9.8)

เพื่อเพิ่มจำนวนตารางของ

คลิกเพื่อเพิ่มตาราง

แก้ไขข้อมูลสินค้ารายการถัดไป
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(10) เลือกแถบ “3 หลักฐานประกอบ” ดังรูป เพื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบที่ต้องแนบมีดังนี้
1) สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) : แนบไฟล์ช่อง “ใบกำกับสินค้า” โดยคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบ
ไฟล์ พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร และกรอกวันที่ออกเอกสาร
2) สำเนาหลักฐานการซื้อขาย เช่น บิลเงินสด, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบส่งของชั่วคราว, หนังสือ
กำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำนำเข้าจากต่างประเทศ (IMD) และหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำในประเทศไทย
(MCPD) เป็นต้น : แนบไฟล์ช่อง “อื่นๆ” โดยลบคำว่าอื่นๆออก แล้วพิมพ์ชื่อหลักฐานที่แนบมาแทน พร้อมกรอกเลขที่
เอกสาร วันที่ออกเอกสาร และคลิกสัญลักษณ์ เพื่อแนบไฟล์
3) สำเนาหนังสือรับรองตนเอง : แนบไฟล์ช่อง “หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Manual)” (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว)

(11) เมื่อแนบไฟล์หลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือก “4 เอกสารยุบรวม”
เลือกหน่วยงานที่ออกเอกสาร ทั้ง 2 ใบอนุญาต
เลือกแถบ 4.เอกสารยุบรวม

1

2

(12) เมื่อกรอกหน่วยงานที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อบันทึก (อยู่ด้านบนซ้ายมือ)

บันทึก
นางสมรศรี สมหวัง
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(13) ไปที่ “ร่างคำขอ” เพื่อดูเอกสารที่สร้างไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้
(14) คลิกสัญลักษณ์ เพือ่ สืบค้น
(15) เลือกแถบ “เอกสารยุบรวม” แล้วคลิกเข้าไปในใบคำขอที่ร่างไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
2
3

1
นางสมรศรี สมหวัง

4
คลิกเข้าไปตรวจสอบความ
ถูกต้อง

(16) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
(16.1) หากข้อมูลมีการแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์

เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

(16.2) หากเอกสารถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน “ลงนามอิเล็กทรอนิกส์” สัญลักษณ์

เพื่อลงนาม

เอกสาร

คลิกเมื่อต้องการ
แก้ไขคำขอ

1

ใส่ Password CA

ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์

2
คลิกลงลายมือชื่อ
หรือกด ENTER

(17) เมื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

หลังเลขที่คำขอ ดังรูป จากนั้นคลิก

ลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ออกจากหน้าปัจจุบัน
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(18) จะปรากฏหน้าร่างคำขอ ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ขอใหม่ เก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป

(อยู่มุมขวาของใบคำขอ) เพื่อบันทึกใบคำ

คลิก
นางสมรศรี สมหวัง

(19) จะปรากฏหน้าใบคำขอขึ้น ดังรูป จากนั้นคลิกสัญลักษณ์
ในครั้งถัดไป

เพื่อบันทึกใบคำขอเพิ่มมาอีก 1 ใบ ไว้ใช้

บันทึก

(20) จะปรากฏใบคำขอขึ้นมา 2 ใบ คือใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก กับใบคำขอที่ร่างใหม่ ในกล่องร่างคำขอ
ดังรูป
(20.1) คลิกไอคอน “ยื่นคำขอ” สัญลักษณ์

เพื่อส่งใบคำขอที่จะใช้นำเข้ามายังกล่องเจ้าหน้าที่

ใบคำขอที่ร่างใหม่ (ใช้ครั้งถัดไป)
ใบคำขอที่ร่างไว้ครั้งแรก (ที่จะใช้นำเข้า)

คลิก

(21) ใบคำขอจะถูกส่งไปยังกล่องเจ้าหน้าที่ จะเหลือเพียงแค่ใบคำขอที่ร่างไว้ใช้ในครั้งถัดไป ดังรูป

นางสมรศรี สมหวัง
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3.3 การติดตามสถานะใบคำขอ
(1) คลิก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
(2) คลิก “ติดตามสถานะคำขอ”
(3) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อเลือกวันที่ยื่นคำขอ (หากไม่แน่ใจว่ายื่นคำขอวันไหน ให้เลือกวันที่เป็นช่วง กว้างๆ
ครอบคลุมไว้) แล้วคลิกสัญลักษณ์ เพื่อสืบค้นข้อมูล

1
2

4

3

(4) กรณีเป็นคำขอรายใบ คลิกเลือกแถบที่2 “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน” กรณีเป็นคำขอแบบยุบรวม
คลิกเลือกแถบที่5 “เอกสารยุบรวม” ดังรูป

เช็คสถานะคำขอรายใบ

เช็คสถานะคำขอยุบรวม

(5) ตรวจดูสถานะคำขอ โดยใบคำขอจะแสดงสถานะดังนี้
(5.1) ใบคำขอที่เจ้าหน้าที่อนุมัตแิ ล้ว จะมีสัญลักษณ์ แสดงอยู่หน้าใบคำขอ ดังรูป
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

อนุมัติแล้ว
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

60

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(5.2) ใบคำขอที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขข้อมูล จะมีสัญลักษณ์

แสดงอยู่หน้าใบคำขอ ดังรูป

บริษัท เจริญกรุง จำกัด

แจ้งแก้ไข
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

กรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขข้อมูล ให้ดำเนินการดังนี้
1) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อแก้ไข
แก้ไข
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

2) ดำเนินการแก้ไข ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
น.ส.อัญมณี สว่าง

3) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกสัญลักษณ์

สิ่งที่เจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไข

เพื่อบันทึกใบคำขอ

บันทึก

บริษัท เจริญกรุง จำกัด

นางมะลิ ดอกหอม
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4) คลิกเข้าไปในใบคำขอ

บริษัท เจริญกรุง จำกัด

คลิก

5) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อลงนามลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (CA)

ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์

1v

ใส่ Password CA

2v
คลิกลงลายมือชื่อ
หรือกด ENTER

6) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อออกจากหน้าคำขอ

ออกจากหน้าปัจจุบัน

บริษัท เจริญกรุง จำกัด

7) คลิกสัญลักษณ์

นางมะลิ ดอกหอม

เพื่อส่งคำขอที่แก้ไขไปยังเจ้าหน้าที่
คลิก
บริษัท เจริญกรุง จำกัด
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3.4 การค้นหาใบอนุญาต
(1) คลิก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
(2) คลิก “ติดตามสถานะคำขอ”
(3) คลิกสัญลักษณ์
เพื่อเลือกวันที่ยื่นคำขอ (หากไม่แน่ใจว่ายื่นคำขอวันไหน ให้เลือกวันที่ ย้อนหลังไป
ในช่วงวันที่คาดว่าจะมีการยื่นคำขอ) แล้วคลิกสัญลักษณ์ เพื่อสืบค้นข้อมูล

1
2

3

4

(4) คลิกเลือกแถบที่2 “ก่อนวันนำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน” ดังรูป
(5) คลิกเข้าไปในใบอนุญาตที่ต้องการปริ้น หรือที่จะดาว์โหลดไฟล์ ในช่อง “ใบอนุญาต/ใบรับรอง”
กรณีส่งออก : 1) ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)
2) ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)
กรณีนำเข้า : 1) ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)
2) ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (นำเข้า) (ร.6)
เลือกแถบที่2

เลือกใบที่ต้องการ
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

บริษัท เจริญกรุง จำกัด
บริษัท เจริญกรุง จำกัด

บริษัท เจริญกรุง จำกัด
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(6) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อแสดงแบบฟอร์ม

แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม

(7) จะปรากฏแบบฟอร์มใบอนุญาต ดังรูป สามารถดาว์นโหลดไฟล์ หรือปริ้นได้ตามต้องการ

ปริ้น
ดาว์โหลด
11111
1111222233344/00000
Charoen Krung Co., Ltd.
1200 Moo.2 Aanyaprathet, Aranyaprathet, Sakeao, Province.27120.
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4. การแก้ไขหรือยกเลิกใบอนุญาตในระบบ Fisherise Single Window (FSW)
4.1 การแก้ไขใบอนุญาต
(1) จดเลขที่ใบอนุญาตที่จะแก้ไข

จดเลขที่
27501100116300440

111122224XXXX / 0000
Ak-Sorn-Sup Co., Ltd.
1003 Moo.2 Aanyaprathet, Aranyaprathet, Sakeao, Province.27120.

จดเลขที่
Mrs.Suwunna Porntree
Aran-Sup Co., Ltd.

1807755412XXX
2700457888XXX

124/7 Moo.5
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(2) คลิก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
(3) คลิก “ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง”
(4) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อทำการสร้างใบคำขอเปลี่ยนแปลง

1
3
2

1
.
7
.
1

1
.
7
.
4

(5) จะปรากฏหน้า “สร้างคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง”
(5.1) เลือกใบอนุญาตที่จะทำการแก้ไข
(5.2) พิมพ์เลขที่ใบอนุญาตที่จดไว้ก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนที่(1) แล้วใบอนุญาตที่จะแก้ไขก็แสดงขึ้นมา ให้คลิก
เข้าไปในใบอนุญาตนั้น

บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

1
2 พิมพ์เลขที่ใบอนุญาตที่แก้ไข
3 คลิกใบอนุญาตที่แสดงขึ้น
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(5.3) จะปรากฏแบบฟอร์มใบอนุญาตขึ้น ดังรูป แล้วทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้ระบุสิ่งที่แก้ไขลงไปในช่อง “รายละเอียด”
(5.4) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล

บันทึก

3
บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

2

ระบุสิ่งที่แก้ไขในช่องรายละเอียด

1

(6) คลิกสัญลักษณ์

ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

คลิกยกเลิกเพื่อออกจากหน้านี้
บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

(7) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ยื่นคำขอ
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4.2 การยกเลิกใบอนุญาต
(1) จดเลขที่ใบอนุญาตที่จะยกเลิก

จดเลขที่
27501100116300440

111122224XXXX / 0000
Ak-Sorn-Sup Co., Ltd.
1003 Moo.2 Aanyaprathet, Aranyaprathet, Sakeao, Province.27120.

จดเลขที่
Mrs.Suwunna Porntree
Aran-Sup Co., Ltd.

1807755412XXX
2700457888XXX

124/7 Moo.5
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(2) คลิก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
(3) คลิก “ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง”
(4) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อทำการสร้างใบคำขอเปลี่ยนแปลง

1
3
2

1
.
7
.
1

1
.
7
.
4

(5) จะปรากฏหน้า “สร้างคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง”
(5.1) เลือกใบอนุญาตที่จะทำการแก้ไข
(5.2) พิมพ์เลขที่ใบอนุญาตที่จดไว้ก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนที่(1) แล้วใบอนุญาตที่จะแก้ไขก็แสดงขึ้นมา ให้คลิก
เข้าไปในใบอนุญาตนั้น

บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

1
2 พิมพ์เลขที่ใบอนุญาตที่แก้ไข
3 คลิกใบอนุญาตที่แสดงขึ้น
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(5.3) จะปรากฏแบบฟอร์มใบอนุญาตขึ้น ดังรูป แล้วเลือกประเภทการขอเปลี่ยนแปลง เป็น “ยกเลิก
ใบอนุญาตหรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ (Paperiess)”
(5.4) คลิกสัญลักษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล

บันทึก 3

บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

1 เลือก
2

(6) คลิกสัญลักษณ์

ระบุเหตุผลทีย่ กเลิกใบอนุญาต

เพื่อออกจากหน้าปัจจุบัน

คลิกยกเลิกเพื่อออกจากหน้านี้
บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
0722223666612

(7) คลิกสัญลักษณ์

เพื่อยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ยื่นคำขอ

(8) เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอยกเลิกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จะมีคำว่า “CANSEL” ปรากฎในใบอนุญาตที่ยื่น
ยกเลิก
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5. การแจ้งตรวจสินค้าผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)
5.1 การยื่นคำขอใบแจ้งตรวจสินค้า
(1) จดเลขที่ใบอนุญาต 3 ตัวท้าย
- กรณีนำเข้า : จดเลขใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)
- กรณีส่งออก : จดเลขใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

จดเลขที่ 3 ตัวท้าย

111122224XXXX / 0000

Ak-Sorn-Sup Co., Ltd.
1003 Moo.2 Aanyaprathet, Aranyaprathet, Sakeao, Province.27120.

(2) คลิก “ขอแจ้งตรวจสินค้า”
(3) คลิกไอคอน “สร้าง” สัญลักษณ์

คลิก

2

1
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(4) จะปรากฏหน้า “สร้างคำขอแจ้งตรวจสินค้า” ดังรูป
(4.1) เลือกประเภทใบอนุญาต ในช่อง “ใบอนุญาตและใบรับรอง”
- กรณีนำเข้า : เลือก DOF0103001:ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
- กรณีส่งออก : เลือก DOF0103060:ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(4.2) พิมพ์เลขที่ 3 ตัวท้ายใบอนุญาต ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ ในช่อง “เลขที่ใบอนุญาต” แล้วใบอนุญาตที่จะ
ยื่นขอแจ้งตรวจสินค้าก็แสดงขึ้นมา ให้คลิกเข้าไปในใบอนุญาตนั้น

บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
นางสาวหวังดี ศรี สุข

111122224XXXX
180990033XXXX

1003 ม.2 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

1 เลือกประเภทใบอนุญาต
2 เลขที่ 3 ตัวท้ายใบอนุญาต
3

คลิกเข้าไปในใบอนุญาต

(4.3) กรอกข้อมูล ส่วนรายละเอียด
- กรอกข้อมูลช่อง “วันที่นำเข้า/ส่งออก/นำผ่านจริง” 1
- กรอกข้อมูลช่อง “วันที่และเวลานัดขอเปิดตรวจสินค้า” 2
- กรอกข้อมูลช่อง “ชื่อผู้ดำเนินพิธีการเปิดตรวจสินค้า” 3
- กรอกข้อมูลช่อง “เบอร์โทรศัพท์” 4

บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด

111122224XXXX

นางสาวหวังดี ศรี สุข

180990033XXXX

1003 ม.2 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

1
3
4

2
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(4.4) กรอกข้อมูลส่วน “สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า”
- กรอกข้อมูลช่อง “ชื่อสถานที่เก็บสินค้า” 1
- กรอกข้อมูลช่อง “ที่อยู่สถานที่เก็บสินค้า” 2
- กรอกข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถ ช่อง “หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์/เลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศ”

1

2

(4.5) เลือกแถบ “หลักฐานประกอบ”
- กรอกเลขที่ใบขน วันที่ออกเอกสาร และคลิกสัญลักษณ์

3

เพื่อแนบไฟล์ใบขนสินค้า ดังรูป

แนบไฟล์ใบขน
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3
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(4.6) เมื่อแนบไฟล์ใบขนเสร็จ เลื่อนขึ้นไปกดไอคอน “บันทึก” สัญลักษณ์
“ย้อนกลับ” สัญลักษณ์

(บนสุด) แล้วคลิกไอคอน

2 ย้อนกลับ
1

บันทึก
บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด

111122224XXXX

นางสาวหวังดี ศรี สุข

180990033XXXX

1003 ม.2 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

(5) จะปรากฏหน้า รายการขอแจ้งตรวจสินค้า
(5.1) หากมีการแก้ไข ให้คลิกไอคอน “แก้ไข” สัญลักษณ์ เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอ
(5.2) หากเอกสารถูกต้องแล้ว ให้คลิกไอคอน “ยื่นคำขอ” สัญลักษณ์ เพื่อส่งใบแจ้งตรวจไปยังกล่อง
เจ้าหน้าที่
บริ ษทั อักษรทรัพย์ จากัด
111122224XXXX

แก้ไข

ยื่นคำขอ

5.2 การขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใบแจ้งตรวจสินค้า
(1) ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลแบบคำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง (แบบฟอร์มตาม
ภาคผนวก หรือสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว)
(2) นำแบบคำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมงมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
ทำการแก้ไขข้อมูลในระบบ
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6. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ FSW
6.1 ช่องทางการชำระเงินในระบบ FSW
การชำระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตผ่ า นระบบ Fisheries Single Window (FSW) มี ช ่ อ งทาง การชำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเลือก 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่1. ชำระเงินสด คือ การชำระด้วยเงินสด หรือ เครื่อง EDC หรือ Bill Payment แบบ Manual
รูปแบบที่2. ชำระเงินผ่าน Bill Payment คือ ชำระโดยใช้ใบแจ้งชำระเงินที่พิมพ์จากระบบ FSW
รูปแบบที่3. ชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติ คือ การชำระเงินแบบหักบัญชีธนาคาร ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติจะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนกับระบบ FSW เพื่อขอเพิ่มเติมข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม โดยใช้
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ณ หน่วยงานที่เคยยื่นลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW ครั้งแรก โดย
ระบุข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปไซต์ดา่ นตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

(2) ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์กับธนาคารกรุงไทย โดยใช้เอกสารคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล และ
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย โดยระบุหน่วยงานกรมประมง และ Product Code
91556 (แบบฟอร์มตามภาคผนวก หรือดาว์นโหลดได้ที่เว็ปไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว)
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6.2 การชำระเงินผ่านระบบ FSW
6.2.1 การเลือกช่องทางการชำระเงิน
การเลือกชำระเงินผ่านระบบ FSW สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน
ได้ 3 ขั้นตอนของระบบFSW ดังนี้
(1) เลือกช่องทางการชำระเงินในขั้นตอนการบันทึกร่างคำขอ

หมายเหตุ ชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติจะแสดงให้เลือก เมื่อผู้ประกอบการได้แจ้งเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบ FSW

(2) หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นตอนการยื่นคำขอ

(3) เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตแล้ว จะมีข้อความแจ้งให้ชำระเงิน หากประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินอีกครั้ง สามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนนี้
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6.2.2 การรับข้อความแจ้งการชำระเงิน
(1) เข้าไปที่กล่องข้อความ

(2) บันทึกส่งให้เจ้าหน้าที่
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(3) พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้จาก 2 เมนู ดังนี้
(3.1) พิมพ์ใบแจ้งที่กล่องงาน

(3.2) พิมพ์ใบแจ้งที่เมนู ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง>> ใบแจ้งค่าธรรมเนียม ดังรูป

78
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ตัวอย่าง ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
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(4) ดำเนินการชำระเงิน
(4.1) ถ้าเลือกวิธีการ “ชำระเงินสด” หรือ “ชำระเงิน Bill Payment” ให้ผู้ประกอบการดำเนินการ
ชำระเงินตามวิธีนั้นๆ
(4.2) ถ้าเลือกวิธีการ “ชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติ”
- ในกรณีที่เปิดบัญชีกับธนาคารเป็นแบบหักบัญชีอัตโนมัติระบบจะทำการหักเงินในบัญชีทันที
- ในกรณีที่เปิดบัญชีกับธนาคารเป็นแบบ Pre Approve ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการใน
ระบบธนาคารภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่ออกใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม
(5) ติดตามสถานะใบอนุญาต
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
(6) ตรวจสอบรายการใบเสร็จชำระเงิน

(7) หากประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อที่เจ้าหน้าที่กรมประมง ณ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
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คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ
6.3 สรุปขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ FSW
สรุปขั้นตอนการชำระเงิน ดังนี้
1. ผู้ประกอบการร่างคาขอ (เลือกวิธีการชำระเงิน)
2. ผู้ประกอบการยื่นคาขอ (เลือกวิธีการชำระเงิน)
3. เจ้าหน้าที่กรมประมงพิจารณาคำขอ
4. เจ้าหน้าที่กรมประมงรับคำขอ
5. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดทำใบอนุญาต
6. เจ้าหน้าที่กรมประมงอนุมัติใบอนุญาต
7. ผู้ประกอบการรับข้อความแจ้งการชำระเงินจากระบบ
8. ผู้ประกอบการบันทึกรับทราบการแจ้งการชำระเงิน
(สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้)
9. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
10. ดำเนินการชาระค่าธรรมเนียม
11. เจ้าหน้าที่กรมประมงออกเลขที่ใบอนุญาต
12. ติดตามสถานะใบอนุญาต
13. ตรวจสอบรายการใบเสร็จชำระเงิน
14. หากประสงค์รับใบเสร็ จรับเงิน ติดต่อที่รับใบเสร็จ
รั บ เงิ น กั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ก รมประมงที ่ ห น่ ว ยงานออก
ใบอนุญาต
15. เจ้าหน้าที่กรมประมงพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
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ภาคผนวก
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หนังสือมอบอำนาจ
เขียนที่ ………………….…..……………………………….
วันที่…..…….เดือน………………….……..พ.ศ…….………….
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า................................................................เลขบัตรประชาชน......................................
เป็ น ผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ คคลบริ ษั ท .........................................................................................................
เลขประจำตั ว ผู้ เสี ย ภาษี ................................................................ ตั้ ง อยู่ ที่ ...................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................................................................................................................
ขอมอบอำนาจให้ .......................................................................... เลขบัตรประชาชน ..........................................
โทรศัพท์ ................................................................... เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับหน่วยงาน
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
 ติดต่อ ยื่นคำร้อง ขอนำเข้า นำออก หรือนำผ่าน สัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมงรวมทั้งกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลงนามแก้ไขเอกสารคำขอและรับเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว
 ลงนามบันทึกการเปิดตรวจสัตว์น้ำ บันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และบันทึกการกักกัน/อายัดสัตว์น้ำนำเข้าตาม
กฎหมายที่กำหนด
 ดำเนินการอื่นที่ทำให้การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นไปจนเสร็จสิ้นการตามที่กฎหมายกำหนด
การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปในขอบเขตอำนาจดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการกระทำแทนข้าพเจ้า โดยชอบ
ด้วยกฎหมายทุกประการ การที่ได้มอบอำนาจนั้น เป็นการเฉพาะตัวที่ผู้ รับมอบอำนาจจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง จะ
มอบหมายช่วงให้ผู้อื่นไปดำเนินการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
โดยมีบังคับใช้ได้ตั้งแต่ ............................. จนถึง...............................เว้นแต่ข้าพเจ้าจะได้ยกเลิกหนังสือมอบ
อำนาจฉบับนี้ ก่อนครบกำหนดเวลาดั งกล่า ว โดยจะทำหนั งสือแจ้งให้ ด่า นตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดสระแก้ว ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

(ลงชื่อ)……………………….……..….......…ผู้มอบอำนาจ
( ……………..…..………………… ) ตราประทับ

(ลงชื่อ)…………..……………..……………ผู้รับมอบอำนาจ
( ………………………….…………. )

(ลงชื่อ)…………………………..……………..พยาน
(…………….…………………………...… )

(ลงชื่อ)………….………………...…………….พยาน
(……………....…..………………….…..)

บริษัท

ตัวอย่าง
1. การกรอกแบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของบริษัทไม่ได้มาด้วยตนเอง

*** หมายเหตุ: ติดอากรสแตมป์ในใบมอบอำนาจ 30 บาท ***

ตัวอย่าง
2. การกรอกแบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีตรวจปล่อยสินค้า หรืออื่นๆ

*** หมายเหตุ: ติดอากรสแตมป์ในใบมอบอำนาจ 30 บาท ***

หนังสื อรับรอง
ในการแจ้ งแหล่ งที่มาของสัตว์นา้ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ในการส่ งออก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้า........................................................................................................................................................................................
น้ าหนักของสัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ( กก. ) : ........................................................................................................................................................
ส่งออกประเทศ : .................................ท่าที่ส่งออก :................................................................ วันที่ส่งออก : ...........................................................
มีแหล่งที่มาของสัตว์น้ านาเข้าภายใต้การจับในใบรับรอง ดังนี้ :

เอกสาร/เลขที่

ชื่ อสัตว์นา้
( ชื่ อวิทยาศาสตร์ )

นา้ หนักสัตว์นา้ ที่ นา้ หนักวัตถุดิบ นา้ หนักของสัตว์
โรงงานรับซื้อ ทีใ่ ช้ ในการผลิต นา้ หรื อผลิตภัณฑ์
(กก.)
(กก.)
ที่ส่งออก(กก.)

เลขที่ใบกากับสินค้า (invoice no.) :………......................................................................….................................................................……………………
ชื่อและที่อยูส่ ถานที่ผลิตหรื อสถานที่รับซื้ อ :

หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต : ................................................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยูผ่ สู้ ่งออก (กรณีที่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับสถานที่ผลิต) :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ตราประทับ
(ถ้ามี)

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

0/0/0000

หนังสื อรับรอง

ตัวอย่าง

ในการแจ้ งแหล่งที่มาของสัตว์นา้ หรื อผลิตภัณฑ์ สัตว์ นา้ ในการส่ งออก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ นค้า............สิ นค้าตามรายการในตารางนี้ ........................................................................................................................
น้ าหนักของสัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ( กก. ) : .........1,000............................................................................................................................
ส่งออกประเทศ : .....กัมพูชา..................ท่าที่ส่งออก :..2304:จุดตรวจด่านพรมแดนบ้านเขาดิน....... วันที่ส่งออก : .....15/08/2563..........................
มีแหล่งที่มาของสัตว์น้ านาเข้าภายใต้การจับในใบรับรอง ดังนี้ :

เอกสาร/เลขที่

ชื่ อสัตว์นา้
( ชื่ อวิทยาศาสตร์ )

นา้ หนักสัตว์ นา้ ที่ นา้ หนักวัตถุดบิ
โรงงานรับซื้อ ทีใ่ ช้ ในการผลิต
(กก.)
(กก.)

นา้ หนักของสัตว์
นา้ หรื อผลิตภัณฑ์ เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
ที่ส่งออก(กก.)

หัวปลาลิ่น

บิลเงินสดเล่มที่01/
(Hypophthalmichthys
เลขที่001

-

-

700.00

SAKAEO/002/08/63
(1/08/2563)

บิลเงินสดเล่มที่01/ ปลานวลจันทร์ เทศ
เลขที่002
(Cirrhinus cirhosus)

-

-

300.00

SAKAEO/002/08/63
(1/08/2563)

molitrix)

เลขที่ใบกากับสิ นค้า (invoice no.) :………SAKAEO/002/08/63 (1/08/2563)….................................................................……………………………
ชื่อและที่อยูส่ ถานที่ผลิตหรื อสถานที่รับซื้ อ :
แพปลามหาชัย 222 ม.1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต : ................................................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยูผ่ สู้ ่งออก (กรณี ที่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับสถานที่ผลิต) :
บริ ษทั สระแก้วค้าส่ ง จากัด 5X ม.1 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ตราประทับ
(ถ้ามี)

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

1/8/2563

หนังสื อรับรอง

ตัวอย่าง

ในการแจ้ งแหล่ งที่มาของสัตว์นา้ หรื อผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ในการส่ งออก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้า............สินค้าตามรายการในตารางนี้ ........................................................................................................................
น้ าหนักของสัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ( กก. ) : .........2,000............................................................................................................................
ส่งออกประเทศ : .....กัมพูชา..................ท่าที่ส่งออก :..2305:จุดตรวจด่านพรมแดนคลองลึก ....... วันที่ส่งออก : .....15/08/2563..........................
มีแหล่งที่มาของสัตว์น้ านาเข้าภายใต้การจับในใบรับรอง ดังนี้ :

เอกสาร/เลขที่

ชื่ อสัตว์นา้
( ชื่ อวิทยาศาสตร์ )

นา้ หนักสัตว์นา้ ที่ นา้ หนักวัตถุดิบ นา้ หนักของสัตว์
โรงงานรับซื้อ ทีใ่ ช้ ในการผลิต นา้ หรื อผลิตภัณฑ์ เอกสารอ้ างอิง (ถ้ ามี)
(กก.)
(กก.)
ที่ส่งออก(กก.)

ปลาซาร์ดีน (Sardinops spp)
ใบเสร็ จรับเงิน/
ปรุ งแต่ง บรรจุภาชนะที่
IV09994,IV09995
อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้

-

-

500.00

SAKAEO/001/08/63
(1/08/2563)

ใบเสร็ จรับเงิน/ สาหร่ ายทะเล (Porphyra
IV09994,IV09995 spp.)ปรุ งแต่ง

-

-

500.00

SAKAEO/001/08/63
(1/08/2563)

ใบเสร็ จรับเงิน/ น้ ามันหอยนางรม
IV09994,IV09995 (Crassostrea spp.)

-

-

500.00

SAKAEO/001/08/63
(1/08/2563)

ใบเสร็ จรับเงิน/ น้ ำปลำ (ปลำกะตัก
IV09994,IV09995 (Encrasicholina spp.))

-

-

500.00

SAKAEO/001/08/63
(1/08/2563)

เลขที่ใบกากับสินค้า (invoice no.) :………SAKAEO/001/08/2020 (1/08/2020)….................................................................……………………………
ชื่อและที่อยูส่ ถานที่ผลิตหรื อสถานที่รับซื้ อ :
บริ ษทั อรัญประเทศค้าส่ง จากัด สานักงานใหญ่ 102/6 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขรับรองสถานที่ผลิต : ................................................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยูผ่ สู้ ่งออก (กรณีที่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับสถานที่ผลิต) :
บริ ษทั สระแก้วค้าส่ง จากัด 5X ม.1 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ตราประทับ
(ถ้ามี)

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

1/8/2563

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง

(1) ยื่นต่อศูนย์ฯ/ด่านฯ/กลุ่มฯ
(2) ข้าพเจ้า
เลขประจำตัวประชาชน
เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้นำเข้า/ส่งออก/นำผ่าน
(3) ใบแจ้งตรวจสินค้า Fishery Goods Inspection Notification เลขที่
(4) ประเภทใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ำ (DOF 2) เลขที่
ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 4) เลขที่
ใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF 6) เลขที่
ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (นำเข้า) เลขที่
ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (ส่งออก) เลขที่
อื่นๆ
เลขที่
(5) ข้าพเจ้าฯ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง
ขอยกเลิกการแจ้งตรวจสินค้า เนื่องจาก
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการการแจ้งตรวจสินค้า ดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่เปลี่ยนแปลง)
สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า
(หากมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 แห่ง
จัดทำเป็นรายละเอียดแนบท้าย)

ชื่อ
ที่อยู่

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์/เลขทะเบียน
รถยนต์ในประเทศ
ชื่อผู้ดำเนินพิธีการเปิดตรวจสินค้า
เลขประจำตัวประชาชน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
วันที่นำเข้า/ส่งออก/นำผ่านจริง
วันที่และเวลานัดขอเปิดตรวจสินค้า
ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกข้อมูลการการแจ้งตรวจสินค้าประมง
ลงชื่อ

ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ
(

)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่
 อนุมัติ

 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(

วันที่

)

(บข.1 ผู้ประกอบการนิติบุคคล)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ผู้ประกอบการนิติบุคคล)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ







(1) แบบค้าขอหมายเลข 1
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
(6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน







ประทับตรา
ครบถ้วน



















(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
ของบริษัทตัวแทนออกของ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งตัวแทนออกของนิติบุคคล)
 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

 (10) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (11) อีเมล
 (12) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

สาเนาคู่ฉบับ
(บข.1 ผู้ประกอบการนิติบุคคล)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ผู้ประกอบการนิติบุคคล)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ







(1) แบบค้าขอหมายเลข 1
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
(6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน







ประทับตรา
ครบถ้วน



















(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
ของบริษัทตัวแทนออกของ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งตัวแทนออกของนิติบุคคล)
 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

 (10) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (11) อีเมล
 (12) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป

ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน

เลขทะเบียนคุมเอกสำร

ทะเบียนรับเลขที่
สถำนที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

 ศูนย์บริกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต
 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง  ส่วนภูมภิ ำค

ประเภทของกิจกำร

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ำน

 อื่น ๆ

ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำอังกฤษ)
(2) เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(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) ทุนจดทะเบียน

บำท

วันที่จดทะเบียน

ทะเบียนตำมหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
ออกให้ ณ วันที่

ชื่อประเทศแม่

(7) ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอชำระค่ำธรรมเนียมคือ
ชื่อสำขำ
เลขที่

รหัสสำขำ
บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

(8)  มีควำมประสงค์จะเป็นผู้นำเข้ำ – ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีกำรประมง และกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(9) กรณีข้ำพเจ้ำฯ ได้ใช้บริกำรของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจำกกรมประมงให้เป็น ผู้บริกำรรับส่งข้อมูล
ผ่ำนพิธีกำรประมงและกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง และกำรรับจ้ำงช่วง ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำร
กระทำของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(10) กำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม และ
eFSW_FORM_No.1 (เวอร์ชัน 1.5 วันที่ 16 ก.ค. 2558)
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นันในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั น ๆ ตำมนัยพระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ 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 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หำกกำรส่งข้อมูลเป็น
ควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ผิดหลงในรำยกำรใด ๆ หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ
ก็ตำม ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่ำวไปเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยประมงหรือกฎหมำยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
(11) บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมำยใด ๆ ที่กำหนดให้ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่ำว มีหน้ำที่เก็บและรักษำบัญชีเอกสำร หลักฐำน และข้อมูลไม่ว่ำในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้ำที่ยื่น หรือแสดงหรือ
ส่งเอกสำรใด ๆ อันเจ้ำหน้ำที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนัน ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ำพเจ้ำฯ หรือ
ตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทังให้พิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนประกำศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ
กฎหมำยดังกล่ำวด้วย
(12) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำฯ กระทำกำรใด อันเป็ นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ประกำศ คำสั่งดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจำรณำดำเนินคดีตำมที่กฎหมำยกำหนด
(13) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้กรมกำรปกครองและกรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้ำพเจ้ำฯ และพนักงำน/ลู กจ้ำง
แก่กรมประมง เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล นิติบุคคล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร

ลงชื่อ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

(

)

ยื่นวันที่

ประทับตรำ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่

คำสั่ง
 อนุมัติ ตังแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ

เจ้ำหน้ำที่
(

)

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้มีอำนำจลงนำม
(

)

วันที่
สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดาเนินกิจการ

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้
 นำย  นำง  นำงสำว
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)

สกุล (ภำษำไทย)

ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำอังกฤษ)

สกุล (ภำษำอังกฤษ)

 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอำยุ

สัญชำติ

เชือชำติ

ศำสนำ

(3) ที่อยู่
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

(4) ที่ติดต่อ
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด
โทรสำร

ลงชื่อ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

รหัสไปรษณีย์

)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมผู้ดำเนินกิจกำรกระทำกำรฯ จะต้องแจ้งรำยชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมง ทุกครัง
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(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 ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำในทุกกรณี
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่............................................................

หมายเหตุ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

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

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย)

.

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

.  สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

.

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้
ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)

เอกสำรแสดงตัว/เลขที่

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

ชื่อตัวแทนออกของ

..

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

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอำนำจ ข้ำพเจ้ำฯ ได้ใช้บริกำรของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจำก
กรมประมง ตำมรำยชื่อข้ำงต้น ในกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่ำว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน ๆ ผ่ำนพิธีกำรประมงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำของตัวแทนออกของในทุกกรณี

ลงชื่อ

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

) ประทับตรานิติบคุ คล
.

(ถ้ ามี)

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

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(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

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยนื่ คำร้องขอ หน้ำ 1, 2, 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(1.1) สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วน จำกสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร หรือสำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถยื่น
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่ำงประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนำมรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ที่กรมสรรพำกรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.3) สำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำน ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝำก ชื่อและ
ทีอ่ ยู่ของธนำคำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.4) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5) เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพำะกรณีต่อไปนี
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อที่ต้องประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน
ให้ยื่นสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองตรำสำคั ญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้ำงหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.2) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมต้องลงนำมร่วมกัน ให้ลงนำมทุกคน และให้แนบสำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (เฉพำะบุคคลต่ำงประเทศ) ของผู้ลงนำม หำกไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) มำแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทำง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนำมรับรอง และออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.3) กรณีเป็นสำนักงำนผู้แทน ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจกำรต่ำงด้ำวของ
กระทรวงพำณิชย์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอำนำจ (POWER OF
ATTORNEY) ซึ่งได้ผ่ำนกำรรับรองจำก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้บริหำรกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือจดทะเบียนกำรจัดตัง สำเนำภำพถ่ ำยหนังสือ
แต่งตังผู้มีอำนำจทำกำรแทน สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรำยนำมกรรมกำร (ถ้ำมี) บัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรในนำมสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรียน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.5) กรณีเป็นกิจกำรร่วมค้ำ ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือสัญญำร่วมค้ำ ถ้ำทำสัญญำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมี
คำแปลเป็นภำษำไทยจำกสถำบันกำรแปลที่เชื่อถือได้ และสำเนำภำพถ่ำยหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ทำกำรแทนกิจกำรร่วมค้ำ
(กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้ดำเนินกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทที่ทำแผนฟื้นฟูกิจกำรซึ่งศำลได้มีคำสั่งให้บริษัทอื่นเป็นผู้บริหำรแผนเพื่อดำเนินกิจกำรแทนบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยคำสั่งศำลให้ฟื้นฟูกิจกำร หรือทำแผนฟื้นฟูกิจกำร
และให้ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยลงนำมพร้อมประทับตรำในเอกสำรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศำลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือทำแผน
ฟื้นฟูกิจกำร
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทาการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระภาษีอากร
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 – 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 4 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง
หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ ทีท่ ำงรำชกำรออกให้ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด

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

หน้ำ 7/8

แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 1
(สำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นนิติบุคคล)

(3) กรณีมีการมอบอานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดาเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 5 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(3.1) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังผู้ประกอบกำรและ
ตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
(3.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกับกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของผู้ประกอบกำรและประทับตรำ
บริษัท (ถ้ำมี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดำ)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทาการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 3 และ หน้ำ 6 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่ำนัน พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ชื่ อ ประเภทเอกสำรที่ ต้ อ งกำรใช้ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บกรมประมง 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 - 3 และ หน้ำ 6 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อม COPY
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำรจะใช้ลงลำยมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจำนวน Serial No. ที่แจ้ง
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(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)

กุ

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

ก

 (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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(บข.3 ตัวแทนออกของนิติบุคคล)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของนิติบุคคล)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ






(1) แบบค้าขอหมายเลข 3
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน






ประทับตรา
ครบถ้วน


















(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัท
ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการนิตบิ คุ คล)
 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)

 (9) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (10) อีเมล
 (11) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป


ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

สาเนาคู่ฉบับ
(บข.3 ตัวแทนออกของนิติบุคคล)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของนิติบุคคล)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ






(1) แบบค้าขอหมายเลข 3
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
(5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด้าเนินกิจการที่มีอ้านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน






ประทับตรา
ครบถ้วน


















(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัท
ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการนิตบิ คุ คล)
 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)

 (9) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) (กรณีใช้ CA)
 (10) อีเมล
 (11) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

นาย/นาง/นางสาว

 ส้าเนาบัตรผู้มอบ

 ส้าเนาบัตรผู้รับมอบ

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค้าขอแล้ว เห็นว่า

 ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

 แบบค้าขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน  แบบค้าขอลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  แบบค้าขอประทับตราไม่ครบถ้วน
 เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด
 เอกสารประกอบรับรองส้าเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 เอกสารประกอบประทับตราไม่ครบทุกแผ่น ขาดหน้า
 อื่นๆ

จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการ
 ให้น้าเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติม ภายในวันที่
มิฉะนันจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามค้าขอต่อไป


ลงชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ยื่นค้าขอ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขค้าขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มหี นังสือแจ้งผู้ยื่นค้าขอด้วย)

แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน

เลขทะเบียนคุมเอกสำร

ทะเบียนรับเลขที่
สถำนที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

 ศูนย์บริกำรนำเข้ำส่งออกสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต
 หน่วยงำนบริกำรลงทะเบียนผู้ผ่ำนพิธีกำร  ส่วนกลำง  ส่วนภูมภิ ำค

ประเภทของกิจกำร

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ำน

 อื่น ๆ

ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำไทย)
ชื่อตัวแทนออกของ (ภำษำอังกฤษ)
(2) เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(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) ทุนจดทะเบียน

บำท

วันที่จดทะเบียน

ทะเบียนตำมหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
ออกให้ ณ วันที่

ชื่อประเทศแม่

(7) ธนำคำรเพื่อควำมประสงค์ในกำรขอชำระค่ำธรรมเนียมคือ
ชื่อสำขำ
เลขที่

รหัสสำขำ
บัญชีเงินฝำก  กระแสรำยวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี ้ร

(8)  มีควำมประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นำเข้ำ-ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีกำรประมง และกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(9) กรณีข้ำพเจ้ำฯ ได้มอบหมำยให้ผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ซึ่งได้รับอนุมัติจำกกรมประมงให้เป็นผูบ้ ริกำร
รับส่งข้อมูลผ่ำนพิธีกำรประมงและกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำ
ของผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำฯ ในทุกกรณี
(10) กำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมงทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม และ
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นันในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนัน ๆ ตำมนัย พระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ สงวนและคุ้ม ครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หำกกำรส่งข้อมูลเป็น
ควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่ บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ ผิดหลงในรำยกำรใด ๆ หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ
ก็ตำม ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่ำวไปเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยประมงหรือกฎหมำยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
(11) บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมำยใด ๆ ที่กำหนดให้ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่ำว มีหน้ำที่เก็บและรักษำบัญชีเอกสำร หลักฐำน และข้อมูลไม่ว่ำในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือ มีหน้ำ ที่ยื่น หรือ แสดง หรือ ส่ง
เอกสำรใด ๆ อัน เจ้ำ หน้ำ ที่เ รีย กให้ยื่น หรือ แสดงหรือ ส่งนั น ข้ำ พเจ้ำ ฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ำพเจ้ำฯ
หรื อตั วแทนส่ งให้ กรมประมง รวมทังให้ พิจำรณำด ำเนิ นคดีต ำมกฎหมำย ในกรณีที่ มีก ำรฝ่ ำฝื นประกำศ ข้อ บังคับ ระเบี ย บ คำสั่ ง
หรือกฎหมำยดังกล่ำวด้วย
(12) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำฯ กระทำกำรใด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ประกำศ คำสั่งดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำฯ
ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจำรณำดำเนินคดีตำมที่กฎหมำยกำหนด
(13) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้กรมกำรปกครองและกรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้ำพเจ้ำฯ และพนักงำน/ลูกจ้ำง
แก่กรมประมง เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนิติบุคคล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประกำร

ลงชื่อ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

(

)

ยื่นวันที่

ประทับตรำ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่

คำสั่ง
 อนุมัติ ตังแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ

เจ้ำหน้ำที่
(

)

วันที่
หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้มีอำนำจลงนำม
(

)

วันที่
สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดาเนินกิจการ

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อตัวแทนออกของภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมำยให้
 นำย  นำง  นำงสำว
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำไทย)

สกุล (ภำษำไทย)

ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร (ภำษำอังกฤษ)

สกุล (ภำษำอังกฤษ)

 บัตรประจำตัวประชำชน  หนังสือเดินทำง  ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว เลขที่
ออกให้โดย

วันที่ออก

วันที่หมดอำยุ

สัญชำติ

เชือชำติ

ศำสนำ

(3) ที่อยู่
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
โทรสำร

(4) ที่ติดต่อ
แขวง/ตำบล
โทรศัพท์บ้ำน

เขต/อำเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด
โทรสำร

ลงชื่อ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

รหัสไปรษณีย์

)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมผู้ดำเนินกิจกำรกระทำกำรฯ จะต้องแจ้งรำยชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมง ทุกครัง
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อตัวแทนออกของภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(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 ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
)

ยื่นวันที่ .....................................................................

หมายเหตุ

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงำน/ลูกจ้ำงจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพือ่ ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง ใบทะเบียนคนต่ำงด้ำว หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อตัวแทนออกของภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

(2) ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบอำนำจจำก
ชื่อผู้ประกอบกำร (ภำษำไทย)

เอกสำรแสดงตัว/เลขที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

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

ข้ำพเจ้ำฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ประกอบกำร ตำมรำยชื่อข้ำงต้น ในกำรผ่ำนพิธีกำร
ประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรดำเนินกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูล
ด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้ำพเจ้ำ ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนผู้ประกอบกำร
และข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรในทุกกรณี

ลงชื่อ

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
(

ยื่นวันที่
หมายเหตุ

) ประทับตรานิติบคุ คล
.

(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบกำรจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(1) ข้ำพเจ้ำ (ชื่อตัวแทนออกของภำษำไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

 สำนักงำนใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลทีเ่ ข้ำระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

 ลำดับสำขำที่จดทะเบียนกับกรมสรรพำกร

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

 (3.2) มีควำมประสงค์จะทำกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเองโดยเป็นสมำชิก Certificate Authority
(CA) เพื่อลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT

 CAT  Others

หมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.)
ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่
หมำยเหตุ

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
)

ประทับตรานิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องแจ้งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคำร้องขอหน้ำ 1 - 3 และ 6 พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(1.1) สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรเป็นหุ้นส่วน จำกสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร หรือสำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ไม่ส ำมำรถยื่น
หนังสือรับรอง ให้ใช้หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่ำงประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนำมรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ที่กรมสรรพำกรออกให้ (ภ.พ.09) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.3) สำเนำภำพถ่ำยหน้ำแรกสมุดบัญชีเงิน ฝำกธนำคำรออมทรัพย์ ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน ร้ำน ซึ่งมีเลขที่บัญชีเงินฝำก ชื่อและ
ที่อยู่ของธนำคำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.4) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือ ใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตร
อื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5) เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพำะกรณีต่อไปนี
(1.5.1) กรณีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อที่ต้องประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน
ให้ยื่นสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองตรำสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้ำงหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.2) กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมต้องลงนำมร่วมกัน ให้ลงนำมทุกคน และให้แนบสำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (เฉพำะบุคคลต่ำงประเทศ) ของผู้ลงนำม หำกไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) มำแสดงได้
ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทำง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนำมรั บรอง และออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.3) กรณีเป็นสำนักงำนผู้แทน ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจกำรต่ำงด้ำวของ
กระทรวงพำณิชย์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุ รกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 พร้อมหนังสือมอบอำนำจ (POWER OF
ATTORNEY) ซึ่งได้ผ่ำนกำรรับรองจำก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้บริหำรกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.4) กรณีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือจดทะเบียนกำรจัดตัง สำเนำภำพถ่ำยหนังสือ
แต่งตังผู้มีอำนำจทำกำรแทน สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรำยนำมกรรมกำร (ถ้ำมี) บัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรในนำมสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรียน พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.5) กรณีเป็นกิจกำรร่วมค้ำ ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือสัญญำร่วมค้ำ ถ้ำทำสัญญำเป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมี
คำแปลเป็นภำษำไทยจำกสถำบันกำรแปลที่เชื่อถือได้ และสำเนำภำพถ่ำยหนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้ทำกำรแทนกิจกำรร่วมค้ำ
(กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้ดำเนินกิจกำร) พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
(1.5.6) กรณีเป็นบริษัทที่ทำแผนฟื้นฟูกิจกำรซึ่งศำลได้มีคำสั่งให้บริษัทอื่นเป็นผู้บริหำรแผนเพื่อดำเนินกิจกำรแทนบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ ให้แนบสำเนำภำพถ่ำยคำสั่งศำลให้ฟื้นฟูกิจกำร หรือทำแผนฟื้นฟูกิจกำร
และให้ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยลงนำมพร้อมประทับตรำในเอกสำรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศำลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือทำแผน
ฟื้นฟูกิจกำร
(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทาการแทน ในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระภาษีอากร
ให้ยื่นคำร้องขอ 1 – 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 4 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญ
คนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของพนักงำน/ลูกจ้ำง และรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 1 ชุด
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 3
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล)

(3) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทาการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดาเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 3, 6 และเพิ่มเติม หน้ำ 5 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบกำร พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(3.1) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร หรือใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบกำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบกำรและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็น
นิติบุคคล)
(3.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ประกอบกำร พร้ อมรั บรองสำเนำถูก ต้องร่วมกับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของตัว แทนออกของและ
ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำ)
(4) กรณีมีความประสงค์จะทาการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 - 3 และ หน้ำ 6 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่ำนัน พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (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 - 3 และ หน้ำ 6 คำร้องกำรผ่ำนพิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนำมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) พร้อม COPY
แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสำธำรณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมำยเลขสมำชิก CA (Serial No.) ที่ต้องกำรจะใช้ลงลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจำนวน Serial No. ที่แจ้ง
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(บข.4 ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนีข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 4
 (2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ลงทะเบียนทีย่ ังไม่หมดอายุ
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน




ประทับตรา
ครบถ้วน












(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการนิตบิ คุ คล)
 (5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการบุคคลธรรมดา)

 (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.4 ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

บันทึกการรับคาขอ

ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนีข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง .ณ ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต โดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 4
 (2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ลงทะเบียนทีย่ ังไม่หมดอายุ
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ที่ยังไม่หมดอายุ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน




ประทับตรา
ครบถ้วน












(กรณีแจ้งพนักงาน)

 (4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการนิตบิ คุ คล)
 (5) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ
(กรณีแจ้งผูป้ ระกอบการบุคคลธรรมดา)

 (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 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

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)  มีควำมประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้นำเข้ำ - ส่งออก
ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีกำรประมง และกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(8) กรณีข้ำพเจ้ำฯ ได้มอบหมำยให้ผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ซึ่งได้รับอนุมัติจำกกรมประมงให้เป็นผูบ้ ริกำร
รับส่งข้อมูลผ่ำนพิธีกำรประมงและกำรชำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำ
ของผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน หรือพนักงำน/ลูกจ้ำง ของข้ำพเจ้ำฯ ในทุกกรณี
(9) กำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ำพเจ้ำฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ก รมประมงทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นันในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนัน ๆ ตำมนัยพระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หำกกำรส่งข้อมูลเป็น
ควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ผิดหลงในรำยกำรใด ๆ หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

ก็ตำม ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ นำข้อ มูลดังกล่ำวไปเป็ นหลัก ฐำนในกำรพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยประมงหรือกฎหมำยอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง
(10) บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือกฎหมำยใด ๆ ที่กำหนดให้ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว มีหน้ำที่เก็บและรักษำบัญชีเอกสำร หลักฐำน และข้อมูลไม่ว่ำในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้ำที่ยื่น หรือแสดง
หรือส่งเอกสำรใด ๆ อันเจ้ำหน้ำที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนัน ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ใช้บังคับ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ำพเจ้ำฯ
หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมทังให้พิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนประกำศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
หรือกฎหมำยดังกล่ำวด้วย
(11) ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนพิธีกำรประมงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด หำกข้ำพเจ้ำฯ กระทำกำรใด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ ประกำศ คำสั่งดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำฯ
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

สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
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 ตำมรำยชื่อข้ำงต้นเป็นผู้กระทำติดต่ อ
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 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ

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

เอกสำรแสดงตัว/เลขที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

ชื่อผู้ประกอบกำร

..

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

ข้ำพเจ้ำฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ประกอบกำร ตำมรำยชื่อข้ำงต้น ในกำรผ่ำน
พิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรดำเนินกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกรมประมง โดยเป็นผู้ส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
รับรองข้อมูลด้วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของข้ำพเจ้ำ ผ่ำนพิธีกำรประมงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทน
ผู้ประกอบกำรและข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรในทุกกรณี
ลงชื่อ

. เจ้ำของกิจกำร
(

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

)

ประทับตรา
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบกำรจะต้องแจ้งรำยชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมประมงทุกครัง
2. เอกสำรแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
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แบบคำขอลงทะเบียนหมำยเลข 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

แบบคำขอลงทะเบียน
ผู้ผ่ำนพิธีกำรประมง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ชื่อตัวแทนออกของ
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 4
(สำหรับตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดำ)

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในการลงทะเบียน
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ยื่นคำร้องขอหน้ำ 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสำรประกอบ ดังนี
(1.1) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของเจ้ำของกิจกำร 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) กรณีมีบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทาการแทน ในการผ่านพิธีการ
ประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดาเนินกระบวนการในทางประมง
ให้ยื่นคำร้องขอ หน้ำ 1 – 2, 5 และเพิ่มเติม หน้ำ 4 แบบคำร้องบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบกำร พร้อมเจ้ำของกิจกำรลงนำมและประทับตรำ
(ถ้ำมี)
(3.1) ส ำเนำภำพถ่ ำยบั ตรประจ ำตั วผู้เสี ยภำษี อำกร หรื อใบทะเบี ยนภำษี มู ลค่ ำเพิ่ ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งกำรเปลี่ ยนแปลง
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบกำร พร้อมกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังผู้ประกอบกำรและ
ตัวแทนออกของและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นนิติบุคคล)
(3.2) สำเนำภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรือกรณีคนต่ำงด้ำว สำเนำหนังสือเดินทำง หรือใบสำคัญคนต่ำงด้ำว หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้ประกอบกำร พร้อมเจ้ ำของกิจกำรรับรองสำเนำถูกต้องร่วมกันทังผู้ประกอบกำรและตัวแทนออกของ
และประทับตรำ (ถ้ำมี) ทังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบกำร 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลธรรมดำ)
(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 ชื่ อ “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.) ที่ต้องกำรจะใช้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง
จำนวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตำมจำนวน Serial No. ที่แจ้ง

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

หน้ำ 6/6

(บข.7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน)

บันทึกการรับคาขอ
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตโดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 7
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3)
หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
 (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ
ผู้ด้าเนินกิจการที่ยังไม่หมดอายุ
 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ
 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ
 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
 (10) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ
 (11) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ประกอบการทีย่ ังไม่หมดอายุ
 (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)
 (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์

นาย/นาง/นางสาว
 ถูกต้องครบถ้วนเห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน



ประทับตรา
ครบถ้วน







เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ





เปลี่ยนเลขที่บัญชี
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ







เปลี่ยนพนักงาน





เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล





เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา





กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล





เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา





กรณีขอเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี
ที่ตัง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

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.7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน)

บันทึกการรับคาขอ
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่
วันนี ข้าพเจ้า
อายุ
ปี หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่
เป็นผู้รับมอบอ้านาจของ
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ้าตัวประชาชน
ได้มายื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตโดยได้แนบเอกสารประกอบค้าขอ
เอกสารประกอบ
 (1) แบบค้าขอหมายเลข 7
 (2) ส้าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 (4) ส้าเนาหนังสือรับรองตราส้าคัญของบริษัท (บอจ.3)
หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2)
 (5) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
 (6) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ
ผู้ด้าเนินกิจการที่ยังไม่หมดอายุ
 (7) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ
 (8) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทตัวแทนออกของ
ที่ยังไม่หมดอายุ
 (9) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของตัวแทนออกของที่ยังไม่หมดอายุ
 (10) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของบริษัทผู้ประกอบการ
ที่ยังไม่หมดอายุ
 (11) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้ประกอบการทีย่ ังไม่หมดอายุ
 (12) แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key)
 (13) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมอากรแสตมป์

นาย/นาง/นางสาว
 ถูกต้องครบถ้วนเห็นควรน้าเสนอต่อไป
 มีข้อบกพร่องคือ

ลงลายมือชื่อ/รับรอง
สาเนา ครบถ้วน



ประทับตรา
ครบถ้วน







เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ





เปลี่ยนเลขที่บัญชี
เปลี่ยนผู้ด้าเนินกิจการ







เปลี่ยนพนักงาน





เปลี่ยนตัวแทนออกของนิติบุคคล





เปลี่ยนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา





กรณีเปลี่ยนผู้ประกอบการนิติบุคคล





เปลี่ยนผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา





กรณีขอเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี
ที่ตัง/ที่ติดต่อ ผู้ด้าเนินกิจการ อีเมล ประเภท
เอกสารที่ต้องการท้าธุรกรรม ต่ออายุทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัท เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

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)

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7

แบบคําขอเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่
สถานที่รับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

 กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค

ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาไทย)
(2) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

 สํานักงานใหญ่

(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว เลขที่

(บุคคลธรรมดา)

(3) ข้าพเจ้าฯ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 ชื่อผู้ผ่านพิธีการ
ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาไทย)
ชื่อผู้ผ่านพิธีการ (ภาษาอังกฤษ)
 เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
(นิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 สํานักงานใหญ่
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร

 ที่ตั้งสถานประกอบการ/ที่ติดต่อ
ที่ตั้ง
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

 ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง
 การชําระค่าธรรมเนียม
ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ
ชื่อสาขา
เลขที่

รหัสสาขา
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
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 มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก
 เป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก

 ยกเลิกเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือตัวแทนผู้นําเข้า - ส่งออก

 มีความประสงค์จะเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา
 เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา

 ยกเลิกเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา

 ผู้ดําเนินกิจการ
 เพิ่มเติม
 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุลผู้ดําเนินกิจการ (ภาษาอังกฤษ)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว
ที่อยู่
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อ
แขวง/ตําบล
โทรศัพท์บ้าน

เขต/อําเภอ
โทรศัพท์มือถือ

เลขที่
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

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

เลขที่

 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เพิ่มเติม
ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุลพนักงาน/ลูกจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว

เลขที่

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

เลขที่

 ตัวแทนออกของ
 เพิ่มเติม
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
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 ผู้ประกอบการ/ผู้นําของเข้า - ผู้ส่งของออก
 เพิ่มเติม
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 ยกเลิก
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
 บัตรประจําตัวประชาชน  ภ.พ. 20 อื่นๆ ระบุ.......................................... เลขที่
 อีเมล
 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล)
 เพิ่มเติม
โปรดระบุ
 ยกเลิก
โปรดระบุ
 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
Certificate Authority (CA)
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)
 ขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่านพิธีการประมงต่อไป
ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

(

)
ประทับตรา
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่
สําหรับเจ้าหน้าที่
คําสั่ง

ความเห็นเจ้าหน้าที่

 อนุมัติ ตั้งแต่

เป็นต้นไป

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
(

วันที่

ลงชื่อ

ผู้มีอํานาจลงนาม
(

)

)

วันที่
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หลักฐานทีต่ ้องนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
(1.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(1.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
หรือสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
(1.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบีย นภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.09) พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริ ษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
(1.4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของเจ้าของกิจการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) (กรณีบุคคลธรรมดา)
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชําระค่าธรรมเนียม
(2.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(2.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างร้าน ร้าน หรือบุคคล ซึ่งมีเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ดําเนินกิจการ
(3.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง
(4.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(4.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ
(5.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(5.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ
1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล)
(5.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของตัวแทนออกของ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของ
กิจการของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา)
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(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ
(6.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(6.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ของผู้ประกอบการ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการ
ผู้ มี อํ า นาจลงนามหรื อ เจ้ า ของกิ จ การของตั ว แทนออกของและประทั บ ตราบริ ษั ท (ถ้ า มี ) ทั้ ง ของตั ว แทนออกของและ
ของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล)
(6.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือ
บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ
ของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา)
(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
(7.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(7.2) COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการ
จะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสารกับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง
(8) กรณีขอต่ออายุทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์
(8.1) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการและประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี)
(8.2) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 1 ชุด
(8.3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตร
อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) 1 ชุด
(9) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กรมประมงกําหนด
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ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล (ผู้ยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ)

