


ระบบสารสนเทศของกรมประมง 
ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน 38 ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 6 ระบบ 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

1 โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) 

กกจ. http://dpis.fishe
ries.go.th:8080/ 

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

กกจ. และ กพ. เจ้าหน้าที่ กพ.  
คุณออย 02-547-1194  

ใช้งาน 

2 ระบบสารสนเทศ
พนักงานราชการ
ระดับกรม (DGEIS) 

กกจ. http://dgeis.fish
eries.go.th 

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

กลุ่ม พรส. (ศทส.) นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

ใช้งาน 

3 ระบบงบประมาณ
การเงิน (Financial) 

กค. http://finance.fis
heries.go.th 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035 

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

4 ระบบงานเงินเดือน 
(Payroll) ระบบ
ฐานข้อมูลเงินเดือน 
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า 

กค. http://finance.fis
heries.go.th/pay
roll_1/  

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

5 ระบบฐานข้อมูล
เงินเดือน-ค่าจ้างอื่น 
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว กอง
คลัง กรมประมง 

กค. http://finance.fis
heries.go.th/pay
roll_2 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

6 ระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์กรมประมง 

กค.  
ฝ่ายพัสด ุ

http://asset.fish
eries.go.th 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
 

นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์
02-940-5602 ;4040-4041# 
109 

บริษัท ชัย ซอฟ
เน็ต จ ากัด 

คุณสุเชิดชัย ภูค า 
มือถือ: 087-514-2380.  
โทร: 02-987-2101 
โทรสาร: 02-991-0360 

ใช้งาน 



2 

 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 

อีเมล์: 
chaisofts@gmail.com 

7 ระบบรายงานผล
ปฏิบัติงาน (IPA) 

กผง. http://ipa.fisheri
es.go.th 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

8 ระบบติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

กผง. http://ipa.fisheri
es.go.th/planale
rt/front 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035  
  

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

9 ระบบเชื่อมโยงค าขอ
กลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ต กรม
ประมง (Fisheries 
Single Window) 

กคส. http://fsw.fisheri
es.go.th/FSW/ 
 
http://fsw.fisheri
es.go.th/index.js
p?templateNam
e=dof 
 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย 
02-579-5591 ;5129 
 

บริษัท อัลฟ่าออฟ
ฟิซ ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

โทร: 0-2588-5487-9  
โทรสาร 0-2588-5487-9 
ต่อ 200 
ฝ่าย Network : 087-411-
1489 
ฝ่าย Application : 086-
342-3079 

ใช้งาน 

10 ระบบการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานรัฐเจ้า
ขอท่า (Port State 
Measure) 

กคส. http://fsw.fisheri
es.go.th/index.js
p?templateNam
e=psm 

นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา 
02-579-5591 ;5129   
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 

บริษัท อัลฟ่าออฟ
ฟิซ ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

โทร: 0-2588-5487-9  
โทรสาร 0-2588-5487-9 
ต่อ 200 
ฝ่าย Network : 087-411-
1489 
ฝ่าย Application : 086-
342-3079 

ใช้งาน 



3 

 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

11 ระบบการออก
หนังสือการแปรรูป
สัตว์น้ า (Processing 
Statement 
endorsement) 

กตส. http://fsw.fisheri
es.go.th:91/inde
x.jsp?templateN
ame=ps 

นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   
นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา 
02-579-5591 ;5129   

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

บริษัท อัลฟ่าออฟ
ฟิซ ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

โทร:  0-2588-5487-9  
โทรสาร 0-2588-5487-9 
ต่อ 200 
ฝ่าย Network : 087-411-
1489 
ฝ่าย Application : 086-
342-3079 

อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 
phase
2 

12 ระบบการออก
ใบรับรองสุขอนามัย
สินค้าสัตว์น้ า กรม
ประมง (Health 
Certificate)  

กตส. http://ecert.fishe
ries.go.th/2016/ 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นางสาวชันษา สมวงศ์ 
02-561-1596 ;5107 
นายกิตติชาติ แซจอหอ 
02-561-1596 ;5106 

บริษัท ทูเฟลโลส์ 
เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด 

โทร: 0-2615-5355  
โทรสาร: 0-2615-5358 
อีเมล์: 
info@2fellows.com 

ใช้งาน 

13 ระบบฐานข้อมูลและ
การประมวลผล
ข้อมูลสถิติประมง  
(ระบบเก่า) 

กนป. http://www.fish
eries.go.th/it-
database/statisti
c/Account/Login
.aspx 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

คุณสมศักดิ์ - ใช้งาน 

14 ระบบสถิติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กนป. http://stataqua.f
isheries.go.th/st
at/admin/login 
 
http://stat.fisher
ies.go.th  

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท ไฮเปอร์ 
โซลูชั่นส์ จ ากัด 

โทร: 02-279-1247  
โทรสาร:  02-279-1247 
call center : 094-439-
4439 
คุณวิชญา ทองช่วย 
081-4091147 

อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 

15 โครงการพัฒนา
ระบบสถิติผลการจับ
สัตว์น้ าจืดจาก
ธรรมชาติ 

กนป. http://www.r-
softproject.com
/fstat/administr
ator 

นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท รามอินทรา
ซอฟต์ จ้ากัด 

 อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 



4 

 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

16 ระบบออกหนังสือคน
ประจ าเรือ ส าหรับ
แรงงานต่างด้าว 
(Sea book) 

กบม. http://seabook.f
isheries.go.th/w
eb/login 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร: 02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณจิรวัฒน ์
089-846-0569  
คุณเกียรติพงศ์ 
089-211-5522  
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 
 

ใช้งาน 

17 ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการ
ประมง (e-License) 

กบม. https://elicense.
fisheries.go.th/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร:  02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณจิรวัฒน ์
089-846-0569  
คุณเกียรติพงศ์ 
089-211-5522  
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 
 
 

ใช้งาน 



5 

 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

18 ระบบออกหนังสือคน
ประจ าเรือ ระยะที่ 2 

กบม. http://seabook2
.fisheries.go.th/
web/login 

นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 

นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 
นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร:  02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณจิรวัฒน ์
089-846-0569  
คุณเกียรติพงศ์ 
089-211-5522  
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 
 

อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 

19 ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการ
ประมงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e2-license) 

กบม.  นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร:  02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณจิรวัฒน ์
089-846-0569  
คุณเกียรติพงศ์ 
089-211-5522  
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 
 
 

อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 



6 

 

ล าดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน URL ผู้รับผิดชอบหลักกรมประมง ผู้รับผิดชอบรองกรมประมง ผู้พัฒนา ติดต่อผู้พัฒนา สถานะ 

20 ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าสัตว์
น้ าที่ได้จากการจับ
ของเรือประมงไทย 
(Thai Fishing 
Vessels 
Traceability 
System) 

กบร. https://traceabil
ity.fisheries.go.t
h/tds/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร:  02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 

ใช้งาน 

21 ระบบสารสนเทศการ
ท าประมง (Fishing 
Info) 

กบร. https://fishinginf
o.fisheries.go.th/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร:  02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th 
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณจิรวัฒน ์
089-846-0569  
คุณเกียรติพงศ์ 
089-211-5522  
คุณธัญภัทร์ 
092-270-7458 
คุณอ านาจ 
094-9499261 

ใช้งาน 

22 ระบบติดตาม
เรือประมง (VMS) 

กบร. http://vms.fishe
ries.go.th/ 

นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 
นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ 
อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด  
(XSENSE 
INFORMATION 
SERVICE 
CO.,LTD.) 

โทร: 02-962-0051 ต่อ 
111, 02-584-1707-8 
โทรสาร 02-962-0050 
อีเมล์:                
xsensegps@the-
xsense.com 
 

ใช้งาน 
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02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

คุณอ านวย 
087-7118180 
คุณจตุรภัทร 
086-9897045 
083-019-2335 

23 ระบบสมุดบันทึกการ
ท าประมง
อิเล็กทรอนิกส์ (e- 
Logbook) 

กบร., ศทส. http://app.elog
book.fisheries.g
o.th/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 

นายกิตติชาติ แซจอหอ 
02-561-1596 ;5106 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ 
อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด  
(XSENSE 
INFORMATION 
SERVICE 
CO.,LTD.) 

โทร:  02-962-0051 ต่อ 
111, 02-584-1707-8 
โทรสาร 02-962-0050 
อีเมล์:                
xsensegps@the-
xsense.com 
คุณอ านวย 
087-7118180 
คุณจตุรภัทร 
086-9897045 
083-019-2335 

ใช้งาน 

24 ระบบรายงาน Aqua 
MD 

กพช. http://coastal.fis
heries.go.th/shri
mpcenter/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

คุณปราชญ์ ก้อน
เพชร 

คุณปราชญ์  081-566-
9744 

ใช้งาน 

25 โปรแกรมประยุกต์
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล 
 

กพช. https://apd.fisher
ies.go.th/shrimp/ 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041 #103 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

บริษัท บีคอม 
มารต์จ ากัด /  
คุณนภัส โสมวดี 

บริษัท บีคอม มารต์จ ากัด  
คุณพร 089-500-5494 
โทรศัพท์ : 0-2998-4337  
โทรสาร:  0-2948-2452 

ใช้งาน 
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26 ระบบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กมป. http://thacert.fis
heries.go.th/app
cert/site/login.jsp 

นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด Fuji Xerox 
(Thailand) 

คุณจิระ  
086-544-1905 
jira.s@tha.fujixerox.com 
คุณเรืองเดช 
081-922-2643 

ใช้งาน 

27 ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานหลักฐาน
เพื่อการสืบค้นการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและการ
เชื่อมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้า
ประมง 

กมป.  นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 

บริษัท บิซโพเทน
เชียล จ ากัด (biz 
potential) / กลุ่ม 
พรส. (ศทส.) 

โทร: 02-683-3061 
โทรสาร: 02-683-3039 
อีเมล์: 
info@bizpotential.com 
 

อยู่
ระหว่าง
พัฒนา 

28 ระบบรายงานผล
วิเคราะห์วัตถุดิบ 

กอส. http://ftddrepor
t.fisheries.go.th/l
ogin.php 

นายกิตติชาติ แซจอหอ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวชันษา สมวงศ์ 
02-561-1596 ;5107 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

คุณปราชญ์ ก้อน
เพชร 

คุณปราชญ์ 081-566-9744 ใช้งาน 

29 ระบบขอหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์
น้ าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

กพส. http://aahri.in.th
/fish_cer/index.
php?cat=logon 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 

นายกิตติชาติ แซจอหอ 
02-561-1596 ;5106 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

 - ใช้งาน 

30 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Saraban) 

สลก. http://saraban.fi
sheries.go.th/ 
 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041 
#103 
 
 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
 
 

บริษัท CDG 
group 

โทร: 0 2678 0333 
โทรสาร: 02 678 0321-3 
สุพรรษอร ประจัญฤทธิ์  
มือถือ : 0850250245 
 

ใช้งาน 

mailto:jira.s@tha.fujixerox.com
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นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์
02-940-5602 ;4040-4041# 
109 

นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

อีเมล์: 
Supatsaorn.p@cdg.co.th 
วิศวกรดูแลระบบ :  
081-451-5810 
086-3108833 
089-124-6152 

31 โปรแกรมวาระงาน
ผู้บริหาร 

สลก. http://www.fish
eries.go.th/i-
plan/ 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์
02-940-5602 ;4040-4041# 
109 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

กลุ่ม คปท. (ศทส.) โทร:  02-940-5602  
โทร:  0-2562-0600-15 ต่อ 
4040-4041 

ใช้งาน 

32 โปรแกรมจองห้อง
ประชุมออนไลน ์

สลก. http://www.fish
eries.go.th/imee
ting/ 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์
02-940-5602 ;4040-4041# 
109 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 
 

คุณปราชญ์ ก้อน
เพชร 

081-566-9744 ใช้งาน 

33 ห้องสมุดกรมประมง สลก. http://www.fish
eries.go.th/librar
y/app/ 
http://elib.fisher
ies.go.th/nifi-
lib/ver2.5/html/
book2.html 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
 
 

นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

 - ใช้งาน 
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34 ระบบทะเบียน
เกษตรกร (ทบ.2) 

ศทส. http://smartfarm
er.fisheries.go.th/ 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง 
02-561-1596 ;5107 

คุณวิชญา ทองช่วย คุณวิชญา 081-4091147 ใช้งาน 

35 ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer Smart 
Officer) 
 

ศทส. http://fsf.fisheri
es.go.th/ 

นายเอกราช แก้วบุญจันทร์ 
02-579-5591 ;4035 
นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 

นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา 
02-579-5591 ;5129   
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

บริษัท บิซโพเทน
เชียล จ ากัด 
 

คุณทิวา 086-655-7234 ใช้งาน 

36 ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการประมง ผ่าน
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
(Fisheries Map) 

ศทส. http://map.fishe
ries.go.th/ 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 

บริษัท อีคาร์ทสตูดิ
โอ จ ากัด 

คุณภวดล 
มือถือ : 0899211586 
phavadol@ecartstudio.c
om 

ใช้งาน 

37 เว็บไซต์หลักกรม
ประมง 

ศทส. http://www4.fis
heries.go.th/ 

นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 

นายไพศาล ผลสง่า 
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นางสาวชันษา สมวงศ์ 
02-561-1596 ;5107 

กลุ่ม คปท. และ 
พรส. (ศทส.) 

โทร:  02-940-5602  
โทร: 0-2562-0600-15 ต่อ 
4040-4041  

ใช้งาน 

38 ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กรม
ประมง  
(Smarter mail) 

ศทส. http://webmail.f
isheries.go.th/ 

นายไพศาล ผลสง่า 
02-940-5602 ;4040-4041# 
105  
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

กลุ่ม คปท. (ศทส.) โทร:  02-940-5602  
โทร:  0-2562-0600-15 ต่อ 
4040-4041 

ใช้งาน 

http://smartfarmer.fisheries.go.th/
http://smartfarmer.fisheries.go.th/
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39 เว็บไซต์ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
(จ านวนมากกว่า 
200 เว็บไซต์) 

ศทส. http://www.fish
eries.go.th 

นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

นายนภัส โสมวดี  
02-940-5602 ;4040-4041# 
105 
นายอภิสิทธิ์ ข าศิริ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
108 

กลุ่ม คปท. (ศทส.) โทร:  02-940-5602  
โทร:  0-2562-0600-15 ต่อ 
4040-4041 

ใช้งาน 

40 ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ประมง (DOC 
Center) / ระบบ BI 

ศทส. http://edoc.fish
eries.go.th 
 
http://fishdoc.fis
heries.go.th/#/si
gnin 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   

นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา 
02-579-5591 ;5129   
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
111 

บริษัท ไฮเปอร์ 
โซลูชั่นส์ จ ากัด / 
กลุ่ม พรส. (ศทส.) 

โทร: 02-279-1247  
โทรสาร:  02-279-1247 
call center : 094-439-
4439 
กลุ่ม พรส. ศทส. 
0 2579 5591 ;5129 
นายนภัทร์ โสภณ  
0 2579 5591  ;4035 

ใช้งาน 

41 ระบบสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) 

ศทส. http://elearning.
fisheries.go.th 

นายนภดล สุขพันธุ์ 
02-579-5591 ;4035   
นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   
นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   

บริษัท บิซโพเทน
เชียล จ ากัด (biz 
potential) / กลุ่ม 
พรส. (ศทส.) 

โทร: 02-279-1247  
โทรสาร:  02-279-1247 
call center : 094-439-
4439 
โทร: 02-683-3061 
โทรสาร:  02-683-3039 
อีเมล์: 
info@bizpotential.com 
กลุ่ม พรส. ศทส. 
0 2579 5591 ;5129 
นายนภัทร์ โสภณ  
02-579-5591 ;4035 
 

ใช้งาน 
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42 ระบบจัดการเงินทุน
หมุนเวียน 

ศทส. http://workingca
pital.fisheries.go.t
h/web/site/login 

นายสิริวิทย ์เสมสวัสดิ ์  
02-579-5591 ;4035 
นายสุรพงษ์ รัตตมณี  
02-579-5591 ;4035   

นางสาวฐานมาศ ใจลาด 
02-579-5591 ;5128   
นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย 
02-579-5591 ;5129 

กลุ่ม พรส. (ศทส.) โทร: 02-279-1247  
โทรสาร: 02-279-1247 
call center : 094-439-
4439 
กลุ่ม พรส. ศทส. 
0 2579 5591 ;5129 

ใช้งาน 

43 ระบบจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ กรม
ประมง 

ศทส. http://itbudget.f
isheries.go.th/w
eb/login 

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
103 

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ 
02-940-5602 ;4040-4041# 
104 
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร ์
02-940-5602 ;4040-4041# 
109 

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ 
จ ากัด (Trinity 
Roots Co.,Ltd.) 

คุณจิรวัฒน ์
โทร: 0-2101-6296  
มือถือ: 089-846-0569  
อีเมล์: 
jirawat@trinityroots.co.th 
คุณเกียรติพงศ์ 
โทร: 0-2101-6296  
มือถือ : 089-211-5522  
อีเมล์: 
kiattipong@trinityroots.c
o.th 

ใช้งาน 

44 ระบบ Helpdesk ศทส.  นางสาวสุคนธา สาระรักษ์ 
02-561-1596 ;5107 
นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์ 
02-561-1596 ;5107 

นายกิตติชาติ แซจอหอ 
02-561-1596 ;5106 
นางสาวชันษา สมวงศ์ 
02-561-1596 ;5107 

บริษัท บลู ซิสเต็ม 
เทคโนโลยี จ ากัด 

โทร: 02-246 2550-3  
support@bluesystem.co.th  
คุณภาณุพงศ ์
081-755-0222 
คุณอ านาจ 
094-9499261 

ใช้งาน 
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