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ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามที่ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรา 85, 86, 90 และ
91 กาหนดให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ซื้อสัตว์น้าจากท่าเทียบเรือประมง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ สัตว์น้าหรือแปร
รูปสัตว์น้า ผู้นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า จัดทาเอกสารเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
ความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการประมง นั้น
ในปี 2558 กรมประมงออกประกาศ กาหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการ
เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา โดยให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือ
ผู้ป ระกอบกิจการแพปลาบัน ทึกข้อมูลเกี่ย วกับเรือประมงทุกลาที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสั ตว์น้า
นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ในรูปแบบเอกสาร และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งออกประกาศ กาหนดแบบและรายการหนังสือ
กากับการซื้อขายสัตว์น้า ระยะเวลาและวิธีการในการส่งสาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า ให้เจ้าของท่า
เทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าในรูปแบบเอกสาร และส่งสาเนา
หนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าให้สานักงานประมงอาเภอท้องที่และผู้ซื้อสัตว์น้าลาดับถัดไป
ในปี 2559 กรมประมงออกประกาศกาหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการ
เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ในเรื่องของระยะเวลาคือ ต้องเก็บไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2560 กรมประมงออกประกาศกาหนดแบบและรายการหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (ขนส่ง
สัตว์น้าทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ในรูปแบบเอกสาร
ทุกครั้งที่มีการขนถ่ายสัตว์น้า หรือนาสัตว์น้าผ่านท่าเทียบเรือประมงโดยมิได้มีการชั่ง ณ ท่าเทียบเรือประมง
แล้วส่งให้ผู้ซื้อสัตว์น้าพร้อมกับสัตว์น้า เมื่อผู้ซื้อสัตว์น้าชั่งน้าหนักสัตว์น้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการส่งต้นฉบับคืน
ให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พร้อมทั้งเก็บสาเนาเอกสารไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
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เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพ
ปลาเก็บเอกสารไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พร้อมทั้งออกประกาศประกาศกาหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บ
บัน ทึกข้อมูลเกี่ย วกับ เรื อประมงที่เข้าใช้บ ริการจอดเรือ หรือนาสั ตว์น้าหรือผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา เพื่อเปิดช่องทางให้ท่าเทียบเรือประมง
ที่ มี ร ายชื่ อ ตามแนบท้ า ยจั ด ท าเอกสารผ่ า นระบบการรายงานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมประมง
http://traceability.fisheries.go.th/tds/ กรณีเจ้ าของท่ าเทียบเรื อประมงหรื อผู้ ประกอบกิจ การแพปลา
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามประกาศ สามารถยื่นขอผ่อนผัน โดยอ้างเหตุผลความจาเป็น เพื่อขออนุมัติจัดทา
รายงานในรูปแบบเอกสารได้
ในปี 2561 กรมประมงออกประกาศกาหนดแบบและรายการหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (ขนส่ง
สัตว์น้าทางรถยนต์) พ.ศ. 2561 เพื่อกาหนดให้ผู้ซื้อสัตว์น้าส่งต้นฉบับคืนให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือ
ผู้ประกอบกิจการแพปลาภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้มีการบันทึกแล้วเสร็จ และให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง
หรือผู้ประกอบกิจการแพปลา สาเนาส่งให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในพื้นที่ภายใน 72 ชั่วโมง นับจาก
ระยะเวลาที่ได้จัดทาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลาที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือน้า
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงแล้วเสร็จ พร้อมเก็บเอกสารไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2562 กรมประมงออกประกาศ กาหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่ งข้อมูล
เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงของ
เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา คือกรณีที่การซื้อขายสินค้าสัตว์น้าส่งเข้าโรงงานที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมงเกี่ยวกับการบันทึกการซื้ อขายสัตว์น้าในหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์
น้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าหรือแปรรูปสัตว์น้าให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) กรณีที่มิได้มีการซื้อขายสินค้าสัตว์นาส่งเข้า
โรงงานสามารถจัดทาในรูปแบบของเอกสาร และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสาร หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม LINE
ที่สามารถตรวจสอบ และนากลับมาใช้โดยความหมายดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบการ
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) ภายในระยะเวลา
72 หรือถ้ามีการขนส่งสัตว์น้าทางรถยนต์จะต้องจัดส่งภายใน 96 ชั่วโมงหลังจากขึ้นสัตว์น้าแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
ออกประกาศ กาหนดแบบ รายการ และวิธีการส่งสาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า โดยกรณีมีการซื้อขาย
สินค้าสัตว์น้าส่งเข้าโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมงเกี่ยวกับการบันทึกการซื้อขายสัตว์น้า
ในหนังสื อกากับ การซื้อขายสัตว์น้าของผู้ผ ลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าหรือแปรรูปสัตว์น้า ให้ จัดทาหนังสือกากับ
การซื้อขายสั ตว์น้ าผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมประมง (Thai Flagged Catch
Certification System) กรณีที่ มิไ ด้ มีก ารซื้ อขายสิ นค้ าสั ต ว์น าส่ ง เข้ าโรงงานสามารถจัด ทาในรู ปแบบ
ของเอกสาร และส่งสาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสารหรือ
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ทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม LINE ที่สามารถตรวจสอบและนากลับมาใช้โดยความหมาย
ไม่เปลี่ยนแปลงทันทีต่อศูน ย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่นาเรือประมงเข้าเทียบท่าตามที่อยู่ของจดหมาย
อิเล็ กทรอนิ กส์ หมายเลขโทรสารหรื อกลุ่ มโปรแกรม LINE ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกาหนด
โดยจะต้องต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุมัติผลการบันทึกข้อมูล
เรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
(Landing Declaration)
พร้อมทั้งออกประกาศกาหนดแบบและรายการหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าประเภทขนส่งสัตว์น้า
ทางรถยนต์ พ.ศ. 2562 กาหนดให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาสามารถบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification
System) ได้ โดยต้องจัดทาให้แล้วเสร็จ ภายใน 96 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง
จากประกาศของกรมประมงที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกกรมประมงได้กาหนดให้เจ้าของท่าเทียบ
เรือประมง ผู้ซื้อขายสัตว์น้า โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า และผู้ส่งออกสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า
จั ด ทารายงาน หรื อ การยื่ น ค าขอต่า งๆในรูป แบบเอกสาร จนกระทั่ งมี ก ารพั ฒ นาระบบการรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) (แผนผังตามเอกสารแนบ 1)
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องทุกภาคส่ ว น และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษตาม
นโยบายการลดใช้กระดาษของภาครัฐ
1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
ก่อนมีการพัฒนาระบบมีการจัดทา และส่งเอกสาร ตามกระบวนการดังนี้
1.การบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือ
นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพ
ปลา ประกอบด้วยเอกสารจานวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่าย
สัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) และแบบสรุปรายวัน
บันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง จะมีการจัดทาในรูปแบบเอกสาร โดยแบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่าย
สัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) จะมีการจัดทาเมื่อ
เรือประมงเข้าเทียบท่าเพื่อนาขึ้นสัตว์ขึ้นท่า โดยต้องจัดทาเอกสารจานวน 1 ฉบับ ต่อเรือ 1 ลา แบบสรุป
รายวันบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่า
เทียบเรือประมงจะมีการจัดในทุกทุกวันที่มีเรือประมงเข้าใช้บริการท่าเทียบเรือ และต้องเก็บเอกสารไว้ ณ ท่า
เทียบเรือประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
2.การจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document :
MCPD) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา จัดทาให้กับผู้ซื้อขายสัตว์น้าทุกคนในรูปแบบ
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เอกสาร และส่งสาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าให้สานักงานประมงอาเภอท้องที่ และผู้ซื้ อสัตว์น้าลาดับ
ถัดไป
3.การจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าประเภทขนส่งสัตว์น้าทางรถยนต์ จะมีการจัดทาเมื่อผู้ซื้อ
ขายสิน ค้าสัตว์น้าขนถ่ายสั ตว์น้ า หรื อน าสัตว์น้าผ่ านท่าเทียบเรือประมง โดยมิได้มีการชั่งน้าหนักสัตว์น้า
ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยต้องจัดทาเอกสารจานวน 1 ฉบับ ต่อรถยนต์ 1 คัน
4.การจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้ากรณีการซื้อขายปลาเป็ดสาหรับโรงงานปลาป่น (Marine
Catch Purchasing Document - Fishmeal : MCPD - FM) โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ยื่นคาร้องขอออก
หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นต่อกรมประมงในรูปแบบเอกสาร พร้อมหลักฐาน ได้แก่
- สาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า
- สาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง
- สาเนารายงานการเข้า - ออกท่าของเรือประมง
- รูปถ่ายลูกเรือประมงที่ออกไปทาการประมงในรอบการประมงนั้นๆ
- สาเนาหนังสือรับรองจากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
ผิดกฎหมายและการบังคับใช้แรงงาน
5.การออกใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) เมื่อผู้ส่งออกสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า
ต้องการยื่นคาร้องขอออกใบรับรองการจับสัตว์น้า ต้องยื่นเอกสาร ได้แก่
- คาร้องแจ้งความประสงค์ขอใบรับรอง
- ร่างใบรับรองการจับสัตว์น้า และ Appendix 1 และหรือใบรับรองการจับสัตว์น้าแบบง่าย
- สาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า
- สาเนาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า
- เอกสารคานวณการใช้วัตถุดิบสัตว์น้า
- สาเนาใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate)
- ฉลากสินค้าที่ใช้ในการส่งออก
1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร
จานวนเท่าใด)
จานวนรายงานที่ท่าเทียบเรือประมงต้องจัดทาทั้งหมด 3 ฉบับ รายงานที่ต้องทาในทุกวัน 1 ฉบับ
จานวนกระดาษที่ใช้ 2 แผ่น และรายงานที่ต้องจัดทาเมื่อมีเรือประมงแจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือ 2
ฉบับ จานวนกระดาษที่ใช้ประมาณ 5 แผ่นต่อการแจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้า 1 ครั้ง ในปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
มีการแจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้าของเรือประมงจานวน 192,146 เที่ยวต่อปี ทาให้จาเป็นต้องใช้กระดาษในการ
จัดทารายงานประมาณ 1,444,900 แผ่นต่อปี ซึ่งถือเป็นมูลค่ามหาศาลที่ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงต้องจ่าย
เพื่อทารายงานส่ งให้กับกรมประมงตามที่กฎหมายกาหนด จานวนกระดาษที่กล่ าวมาข้างต้นยังไม่รวมถึง
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จานวนกระดาษที่ผู้ซื้อขายสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า สถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้น โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
แปรรูปสัตว์น้า จะต้องสาเนาเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้าได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ในด้านของความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อขายสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า สถานแปรรูปสัตว์
น้าเบื้ องต้น โรงงานผู้ผ ลิ ตผลิตภัณฑ์ห รื อแปรรูปสัตว์น้า ผู้ ส่งออกสัตว์น้าและสิ นค้าสั ตว์น้า จะต้องส าเนา
เอกสาร และนาส่งให้ ผู้ซื้อล าดับ ถัดไป หรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมงด้ว ยตนเอง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
เดินทางอย่างน้อย 1 วันเพื่อจัดส่งเอกสาร ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมประมงการตรวจสอบเอกสารประกอก
การพิจารณาอนุมัติการขอใบรับรองต่างๆเป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจากมีเอกสารที่ต้องใช้จากหลาย
แหล่งที่มา และมีจานวนมาก จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒ นาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/
นวั ต กรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ หรื อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เดี ย วกั น แต่ ต่ า งพื้ น ที่ รวมถึ ง
แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากข้อ 1.2
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)
เป็นระบบที่มีฐานข้อมูลครอบคลุมกิจกรรมประมงตั้งแต่การนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือการซื้อขายสัตว์น้า การ
ใช้สั ตว์ น้ าของโรงงานผู้ ผ ลิ ตผลิ ต ภัณฑ์ห รื อแปรรูปสั ตว์ น้า และการออกใบรับรองการจับสั ตว์ น้า (Catch
Certificate) รวมถึงข้อมูลการจับสัตว์น้าและการขนถ่ายสัตว์น้า โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงจากระบบ
Fishing Info ข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงและข้อมูลท่าเทียบเรือจากระบบ E-License ซึ่งระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับนี้สามารถอานวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งผู้ประกอบการท่า
เทียบเรือประมง แพปลา ผู้ซื้อขายสัตว์น้าและสินค้าสั ตว์น้า สถานแปรรูปสั ตว์น้าเบื้องต้น โรงงานผู้ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า และเจ้าหน้าที่กรมประมง รองรับการตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ช่วย
ให้สามารถสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้าได้ตลอดสายการผลิตด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึ งอธิบาย
วิธีการนาไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอน
ใดบ้าง อย่างไร
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 กรมประมงได้พัฒนาระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
(Thai Flagged Catch Certification System) และได้รับความร่วมมือจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่า
สะอ้าน) และผู้ซื้อขายสัตว์น้าจากท่าเทียบเรือประมง เป็นผู้ทดลองใช้งานระบบในช่วงแรก โดยท่าเทียบเรือได้
ทาการทดลองจัดทาเอกสารผ่านระบบ ได้แก่ 1.แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่าย
สัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) 2.แบบสรุปรายวัน
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บันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง 3.หนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD)
โดยผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากท่าเทียบเรือประมง และผู้ซื้อขายสัตว์น้าไม่ต้องจัดทาเอกสาร และ
จัดส่งในรูปแบบกระดาษ ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการสาเนาเอกสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน กรมประมงจึงได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้ระบบได้
ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง กาหนดรายการ และวิธีการในการ
บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาเพื่อกาหนดให้ เจ้าของท่าเทียบ
เรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนาสัตว์น้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร และท่าเทียบเรือประมงที่มีการซื้อขายสัตว์น้าส่งโรงงานเพื่อผลิต
สินค้าสัตว์น้าแปรรู ป จัดทาเอกสารผ่ านระบบการรายงานทางอิเล็ กทรอนิกส์ของกรมประมง เพื่อเป็นการ
ควบคุมการนาเข้า และส่งออกสินค้าสัตว์น้าให้ปลอดจากการทาการประมงผิดกฎหมาย โดยกรมประมงได้จัด
อบรมการใช้ ร ะบบให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมประมงที่อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ มี บุ ค ลากรที่ ส ามารถ
ประชาสัมพันธ์ และสอนการใช้ระบบในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นกรมประมงได้มีการจัดอบรมการ
ใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง แพปลา ผู้ซื้อขายสัตว์น้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง
ในปัจจุบันมีจานวนบัญชีผู้เข้าใช้ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged
Catch Certification System) ประมาณ 7,337 บัญชี โดยบทบาทของผู้ใช้ระบบจะแตกต่างกันไปตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง จะจัดทาเอกสารดังต่อไปนี้
- แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) เพื่อรายงานชนิด และน้าหนักสัตว์น้าที่ ขนขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง
- แบบสรุปรายวันบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
- หนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อส่ง
ต่อให้กับผู้ซื้อสัตว์น้าลาดับถัดไป
- หนั งสื อกากับ การซื้อขายสั ตว์น้าประเภทขนส่ งสั ตว์น้าทางรถยนต์ เพื่อส่ งต่อให้ กับผู้ ซื้อสั ตว์ น้า
ในกรณีทมี่ ิได้มีการชั่งน้าหนักสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือประมง
2. ผู้ซื้อขายสัตว์น้า จะจัดทาเอกสารดังต่อไปนี้
- บันทึกน้าหนักสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง เพื่อชี้แจ้งชนิดและน้าหนักสัตว์น้าที่ซื้อ ณ ท่าเทียบ
เรือประมง ให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงทราบ
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- หนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) ที่ได้รับ
จากท่าเทียบเรือประมง หรือผู้ซื้อขายสัตว์น้า เพื่อระบุชนิด และปริมาณสัตว์น้าที่ซื้อขาย
3. โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า จะจัดทาเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) ที่ได้รับ
จากท่าเทียบเรือประมง หรือผู้ซื้อขายสัตว์น้า เพื่อระบุรายละเอียดในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า
เช่น การแยกชิ้นส่วนสัตว์น้า (หัว เนื้อ เศษ ฯลฯ) วันที่ผลิต Lot ที่ผลิต เป็นต้น
5.โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์
- หนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้ากรณีการซื้อขายปลาเป็ดสาหรับโรงงานปลาป่น (Marine Catch
Purchasing Document - Fishmeal : MCPD - FM) จัดทาเพื่อขอออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์
ของปลาป่นต่อกรมประมง
4. เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
- ตรวจสอบแบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) ที่เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงเป็นผู้จัดทา
- ตรวจสอบหนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document :
MCPD) เพื่อประกอบการพิจารณาการออกหนังสือรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate)
- ตรวจสอบหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้ากรณีการซื้อขายปลาเป็ดสาหรับโรงงานปลาป่น (Marine
Catch Purchasing Document - Fishmeal : MCPD - FM) เพื่อประกอบการพิจารณาการออกหนังสือ
รับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่สาคัญจากการดาเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสาเร็จของโครงการ
กรมประมงได้มีการพัฒนาระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch
Certification System) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ซื้อขายสัตว์น้า โรงงาน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า ผู้ส่งออกสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า และเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ในด้าน
การลดใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล โดยการเริ่มใช้ระบบเป็นผล
ให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
กลุ่มผู้รับบริการที่สาคัญได้แก่ เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ซื้อขายสัตว์น้า โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
หรือแปรรูปสัตว์น้า ผู้ส่งออกสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า และเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ซึ่งจะได้รับประโยชน์
และความสะดวกจากระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงดังนี้
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1.เจ้าของท่าเทียบเรือประมงสามารถจัดส่งรายงาน หรือข้อมูล ผ่านระบบได้โดยที่ไม่จาเป็น ต้องส่ง
สาเนาเอกสาร สามารถลดการใช้กระดาษได้จานวนมาก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งด้วย
ตนเอง ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดและน้าหนักของสัตว์น้าที่ขนผ่านท่า
2.ผู้ซื้อขายสัตว์น้า และโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า สามารถจัดทาหนังสือกากับการซื้อ
ขายสัตว์น้า ขอใบรับรองการส่งออกสินค้าสัตว์น้าผ่านระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องสาเนาเอกสารให้ผู้ซื้อขายลาดับถัดไป ซึ่งสามารถประหยัดเวลา และลดการใช้กระดาษได้
จานวนมาก
3.เจ้าหน้าที่ของกรมประมง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา เนื่องจากระบบเชื่อมต่อข้อมูลการแจ้งเข้าออก ข้อมูลน้าหนัก และชนิดสัตว์น้า พร้อม
กับประมวลผลข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)
เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง ผู้ซื้อขายสัตว์น้า ผู้ประกอบการ
โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า ผู้ส่งออกสัตว์น้าและสินค้าสัตว์น้า สมาคมการประมง และรวมถึง
เจ้าหน้าที่ของกรมประมง ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมประมงจึงได้มีการประเมินผลในทุกๆครึ่งปี เพื่อรับ
ฟัง ข้ อ คิด เห็ น และข้อ เสนอแนะจากผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องที่ ใ ช้ง านระบบ เพื่ อ น ามาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ร ะบบ
มีความสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
กรมประมง มีการรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง ผู้ซื้อ
ขายสัตว์น้า ผู้ป ระกอบการโรงงานผู้ผ ลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสัตว์น้า ผู้ ส่งออกสั ตว์น้าและสิ นค้าสัตว์น้า
สมาคมการประมง และรวมถึงเจ้าหน้ าที่ของกรมประมง มาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาพัฒนาเกี่ยวกับ
วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ให้ระบบมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงมีการอบรม และ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจ และลดข้อผิดพลาดในการจัดทาเอกสารผ่านระบบ โดยหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งจะท าให้ มี ค วามสะดวกในการจั ดท าเอกสารตามที่ ก ฎหมายกาหนด และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสัตว์น้าที่ได้มาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทาการประมงผิดกฎหมายได้อย่างง่ายได้
อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้ระบบ
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ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดาเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร
ในอนาคตกรมประมงมี แ ผนการพั ฒ นาระบบรายงานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมประมง (Thai
Flagged Catch Certification System) ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งการเข้าใช้ระบบผ่าน
คอมพิวเตอร์ และ Web Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงและประมวลผลข้อมูล
เพื่อรองรับกับจานวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี รวมไปถึงการพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบให้
สามารถบันทึกข้อมูลของเรือประมงทุกประเภทที่เข้าใช้บริการท่าเทียบเรือประมงได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรับกับการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และชี้ให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบ
เรื อประมง ผู้ ซื้อขายสั ตว์น้ า ผู้ ป ระกอบการโรงงานผู้ ผ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์ห รือแปรรูปสั ตว์น้า ผู้ ส่ ง ออกสั ตว์น้ า
และสินค้าสัตว์น้า และรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมประมง
9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้า ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ติดตาม ควบคุมเฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated : IUU) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable
Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งระบบดังกล่าวมีบทบาทในด้านการรายงานถึงแหล่งที่มา ชนิด และปริมาณของสัตว์
น้า เพื่อป้องกันการน้าสัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมงผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการซื้อขายเพื่อน้าไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รวมไปถึงการควบคุมการนาสัตว์น้าทั้งแปรรูป และไม่แปรรูปส่งออกเพื่อจาหน่ายใน
ต่างประเทศ
อีกทั้งกรมประมงยั งสามารถใช้ข้อมูล การรายงานชนิด และน้าหนักสั ตว์น้าในระบบรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) ไปคานวณค่าผลผลิตสูงสุดที่
ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) และนาใช้ในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมง ซึ่งเป็นวิธีการ
ควบคุมปริมาณการลงแรงประมงโดยการกาหนดจานวนวันทาการประมง เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้าที่มีอยู่อย่าง
จากัดสามารถเติบโตได้ทัน ถือเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเล

-------------------------------------------------------

แผนผังแสดงการจัดทําเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

แผนผังแสดงกระบวนการท้างานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)
เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง
(บัญชีที่ใช้ระบบ 2,094 บัญชี)
จัดท้าแบบสรุปรายวันบันทึกข้อมูลเรือประมง
ที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า น้า
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง
จัดท้าแบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้
บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า น้าสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง
(Landing Declaration)

จัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า
(Marine Catch Purchasing Document :
MCPD)
จัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าประเภท
ขนส่งสัตว์น้าทางรถยนต์ (กรณีไม่มีการชั่ง
น้้าหนักสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือประมง
ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่
ของกรมประมงตรวจสอบ
ใช้กระดาษในการท้ารายงานประมาณ
1,444,900 แผ่น ต่อปี

ผู้ซื้อขายสัตว์น้า

โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
หรือแปรรูปสัตว์น้า

ผู้ส่งออกสัตว์น้า
และสินค้าสัตว์น้า

(บัญชีที่ใช้ระบบ 3,933 บัญชี)

ใช้กระดาษในการท้าส้าเนา
MCPD ประมาณ 2,068,000
แผ่น ต่อปี

จัดท้า MCPD ให้กับผู้ซื้อ
สัตว์น้าเพื่อน้าเข้าโรงงาน
จัดท้า MCPD ให้กับผู้ซื้อ
สัตว์น้าเพื่อน้าไปบริโภค

รายงานชนิด และน้้าหนักสัตว์
น้้าที่ท้าการชั่งเรียบร้อยแล้ว

จัดท้า MCPD โดยระบุรายละเอียด
การแปรรูปสัตว์น้า
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูป
สัตว์น้า เพื่อการบริโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือแปรรูป
สัตว์น้า เพื่อน้าไปเป็น
อาหารสัตว์
ยื่นค้าขอหนังสือก้ากับการซื้อ
ขายสัตว์น้ากรณีการซื้อขายปลา
เป็ดส้าหรับโรงงานปลาป่น
(Marine Catch Purchasing
Document - Fishmeal :
MCPD - FM) ต่อเจ้าหน้าที่ของ
กรมประมง

เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
(บัญชีที่ใช้ระบบ 1,130 บัญชี)

ต้องการน้าสัตว์น้า
หรือสินค้าสัตว์น้าส่งออก
ยื่นค้าขอหนังสือรับรองการจับ
สัตว์น้า (Catch Certificate)
ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

ตรวจสอบเอกกสารประกอบการพิจารณา
การออกหนังสือรับรองการจับสัตว์น้า
(Catch Certificate)

ใช้กระดาษในการยืน่ หลักฐาน
เพื่อขอหนังสือรับรองประมาณ
66,900 แผ่น ต่อปี

ใช้กระดาษในการยืน่ หลักฐานเพื่อขอหนังสือก้ากับการ
ซื้อขายสัตว์น้ากรณีการซื้อขายปลาเป็ดส้าหรับโรงงาน
ปลาป่นประมาณ 205,200 แผ่น ต่อปี

ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
การออกหนังสือรับรองปลาป่นและ
ผลิตภัณฑ์ของปลาป่น

ตรวจสอบรายงานของท่าเทียบเรือประมง

