
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 1 ส าหรับผู้ประกอบการนิติบุลคล 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (ถ้ามี) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
3. ส าเนาหนังสือรับรองตราส าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด าเนินกิจการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนาม
ทุกคน) 
5. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
6. (กรณีเพิ่มตัวแทนออกของนิติบุคคล) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) ของ
ตัวแทนออกของ (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งของตัวแทนออกของและของ
ผู้ประกอบการ (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน)  
7. (กรณีเพิ่มตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตัวแทนออกของที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณี
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
8. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 
password CA 
9. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้งอีเมลที่ไม่
เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน 
10. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 2 ส าหรับบุคคลธรรมดา  
 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

2. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่ หมดอายุ และ

รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนาม  

3. (กรณีเพิ่มตัวแทนออกของนิติบุคคล) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 20) ของ

ตัวแทนออกของ (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเจ้าของกิจการลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องร่วมกันทั้งเจ้าของ กิจการและตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

4. (กรณีเพิ่มตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตัวแทนออก ของที่ยังไม่

หมดอายุ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกันทั้งเจ้าของกิจการและตัวแทนออกของ  

5. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 

password CA  

6. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้ง อีเมลที่ไม่

เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน  

7. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป 10 บาท 

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 3 ส าหรับตัวแทนออกของนิติบุคคล  
 
1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (ถ้ามี) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
3. ส าเนาหนังสือรับรองตราส าคัญของบริษัท (บอจ. 3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด าเนินกิจการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลง
นามทุกคน) 
5. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
6. (กรณีเพิ่มผู้ประกอบการนิติบุคคล) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) ของ
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องร่วมกันทั้งตัวแทนออกของและผู้ประกอบการและประทับตราบริษัท  (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้อง
ลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
7. (กรณีเพิ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกับกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท  (ถ้ามี) (กรณี
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
8. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 
password CA 
9. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้งอีเมลที่ไม่
เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน 
10. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 4 ส าหรับตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา  
 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนาม 
3. (กรณีเพิ่มผู้ประกอบการนิติบุคคล) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) ของ
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตัวแทนออกของรับรองส าเนา
ถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
4. (กรณีเพิ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมตัวแทนออกของรับรองส าเนาถูกต้องร่วมกันทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
5. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 
password CA 
6. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้งอีเมลที่ไม่
เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน 
7. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 5 ส าหรับตัวแทนสายเรือนิติบุคคล  
 
1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (ถ้ามี) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
3. ส าเนาหนังสือรับรองตราส าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้างหุ้นส่วน (หส.2) พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ด าเนินกิจการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลง
นามทุกคน) 
5. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท  (ถ้ามี) (กรณีกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามต้องลงนามร่วมกัน ให้ลงนามทุกคน) 
6. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 
password CA 
7. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้งอีเมลที่ไม่
เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน 
8. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW 

 

แบบค าขอลงทะเบียนหมายเลข 6 ส าหรับตัวแทนสายเรือบุคคลธรรมดา  
 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. (กรณีเพิ่มพนักงาน) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนาม 
3. (กรณีใช้ CA) แผ่นซีดีหรือ flash drive หรืออุปกรณ์จัดเก็บอ่ืนๆ บรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) พร้อม 
password CA 
4. (กรณีมีความประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง ) แจ้งอีเมลที่ไม่
เคยใช้ในการลงทะเบียนมาก่อน 
5. (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


