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บทน ำ 

 

ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง มีภารกิจหลักในการป้องกันสัตว์น ้า
ต่างถิ่นชนิดพันธุ์คุกคาม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์น ้า และปกป้องสัตว์น ้าชนิดพันธุ์หายาก รวมไปถึงการป้องกัน
สินค้าประมงที่ไม่ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภคทั งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการควบคุม ป้องกัน 
ปราบปราม และบริการการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 
โดยในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากจะด้าเนินการ
ตามภารกิจหลักตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีแล้ว ยังได้ปฏิบัติตามภารกิจเร่งด่วน รวมถึงภารกิจตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนบูรณาการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 รายงานประจ้าปี 2560 ฉบับครึ่งปีแรกนี  จัดท้าเพ่ือให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น ้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มุ่งเน้นปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ภายใต้การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ  
 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ เป็นอย่างดี และหวังว่ารายงานฉบับนี จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการใช้ค้นคว้าและตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะน้าไปสู่
การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจจนเกิดเป็นความร่วมมืออันดีไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
       นายภูริธัช วัชรสินธุ์ 
           นักวิชาการประมงช้านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
        หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ข้อมูลเบื้องต้น อ ำนำจหน้ำที่ และโครงสร้ำง 

 
ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดตั งขึ นในปี พ.ศ. 2527 
เนื่องจากในขณะนั นมีการลักลอบน้าเข้าปลาปิรันย่าซึ่งถือเป็นสัตว์น ้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เข้ามาใน
ประเทศไทย โดยมีกรมประมงมีความกังวลว่า หากปลาชนิดนี หลุดรอดสู่แหล่งน ้าสาธารณะจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชนได้ และในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ือเป็นการ
ควบคุมเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้าสัตว์น ้าชนิดที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าว กรมประมงจึงได้จัดตั งด่านกักกันสัตว์น ้า
ขึ นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมืองในขณะนั น) ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ด่านกักกันสัตว์น ้าได้ยกฐานะเป็น
ฝ่ายตรวจสัตว์น ้า ภายใต้สังกัดฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยได้มีการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าขึ นตั งอยู่ที่   
ท่าอากาศยานกรุงเทพ ภายใต้ฝ่ายตรวจสัตว์น ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจ และ
โครงสร้างตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานกรุงเทพ สังกัดอยู่ ในส่วนตรวจการค้าสัตว์น ้า ส้านักบริหารจัดการด้านประมง 
กรมประมง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลได้มีการก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ 
และเริ่มเปิดด้าเนินการขึ นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
จึงได้ย้ายจากท่าอากาศยานกรุงเทพ มาเปิดด้าเนินการและเปลี่ยนชื่อเป็น “ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 
ตั งแต่นั นเป็นต้นมา 

 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ  
การน้าเข้า น้าออก และน้าผ่านสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต รวมถึงการอายัดและกักกันสัตว์น ้า
ตลอดจนเสนอแนวทางในการก้าหนดมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการการควบคุมการค้าสัตว์น ้า เพ่ือให้
เหมาะสมและทันต่อสถานการ์ณความเสี่ยงของโรคระบาด การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์สัตว์น ้าหายาก และความปลอดภัย
ด้านอาหาร ผ่านการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบตามกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล ในการที่
จะให้ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของที่น้าเข้า น้าออก และน้าผ่านสินค้าประมงผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั น มีความจ้าเป็น
ที่ต้องท้างานแข่งกับเวลาอย่างมาก เนื่องจากประเภทสินค้าประมงส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น ้ามีชีวิต หรือเป็นสัตว์น ้า
ที่มีสภาพเน่าเสียง่าย ประกอบกับมีราคาสูง จึงเป็นความท้าทายที่ส้าคัญของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ต่อ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้
ได้มากที่สุด 

ปัจจุบัน ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื นที่รับผิดชอบตามพื นที่เขตส้านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เขตปลอดอากร) และเขตส้านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(อาคารผู้โดยสาร) ซึ่งครอบคลุมพื นที่เสี่ยงต่อการลักลอบน้าเข้า น้าออก และน้าผ่านสินค้าประมงทั งหมด 
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ข้อมูลเบื้องต้น อ ำนำจหน้ำที่ และโครงสร้ำง (ต่อ) 

  
อ ำนำจหน้ำที่ 

1.ปฎิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ อายัด กักกัน การน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ .2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา้ พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.ปฏิบัติงานและพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้า (Health certificate) และ
หนังสือรับรองอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า น้าออก ส่งผ่านสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ก้ากับ ควบคุมดูแลและแนะน้าการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตามการน้าเข้า น้าออก น้าผ่าน และ
การเคลื่อนย้ายสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต รวมถึงการอายัด กักกันและท้าลาย
ว่าด้วยสตัว์น ้าที่เป็นพาหะของโรคระบาด สัตว์น ้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานต่อการบริโภค และสัตว์น ้าใกล้สูญพันธุ์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. สุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าเบื องต้นเพ่ือการคัดกรอง และตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ ส้าหรับสัตว์น ้า
ที่มีความเสี่ยงด้านโรคและคุณภาพมาตรฐาน 

5. ก้าหนดทิศทาง ประสานงาน บูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ในการควบคุม
ตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการลักลอบน้าเข้า น้าผ่านสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต 

6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานประมง เพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางการก้าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

5 

ข้อมูลเบื้องต้น อ ำนำจหน้ำที่ และโครงสร้ำง (ต่อ) 

 
สถำนที่ตั้ง 
 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั งอยู่ที่อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก เขตปลอดอากร 
(Free Zone) ต้าบลราชาเทวะ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทรศัพท์ 02-134-0504 ,02-134-0720 (อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก) 
 02-134-0726, 099-218-9389 (อาคารตรวจสอบสินค้าน้าเข้า) 

  02-134-0078 (อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั น 2) 
  02-137-4892 คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ้ากัด  

           E-mail: dof_s1@hotmail.com 
 
พื้นที่กำรกำรปฏิบัติงำน 
แบ่งพื นที่การปฏิบัติงานออกเป็น  

1. อาคารตรวจสอบสินค้าน้าเข้า (CI: Customs Import Clearance) 
2. อาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก (CE: Customs Export Clearance) 
3. คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 
4. คลังสินค้า บริษัทบางกอก ไฟลท์ เซอร์วิส จ้ากัด 
5. อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dof_s1@hotmail.com
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

นำยภูริธัช  วัชรสินธุ์  

นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร 

งำนบริหำรนโยบำยและแผน 

ข้ำรำชกำร 1 ต ำแหน่ง 
นางจุลารัตน์ แสงเทียน 

 เจ้าพนักงานประมงปฎิบตัิงาน 
พนักงำนรำชกำร 1 ต ำแหน่ง 

นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม นักวิชาการประมง 
จ้ำงเหมำบริกำร 1 ต ำแหน่ง 
นางสาวณิชารัศม์ บุญพรหม 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และธุรการ 
 

งำนอนุญำตและตรวจสอบกำร
ส่งออกสินค้ำประมง 

ข้ำรำชกำร 2 ต ำแหน่ง 
นายภาวาส โคตรพงศ์ 

 นักวิชาการประมงปฎิบตัิการ 
นายกิตติพัทธ์ โรจนะรตัน ์

 เจ้าพนักงานประมงปฎิบตัิงาน 
พนักงำนรำชกำร 2 ต ำแหน่ง 

นายศรณัย์ อรณุฉาย     นักวิชาการประมง 
นายวัชระ เรืองหิรญั     นักวิชาการประมง 

จ้ำงเหมำบริกำร 4 ต ำแหน่ง 
นายโสภณ ดีณรงค์       นักวิชาการประมง 
นายชนินทร์ สังข์วิเศษ   นักวิชาการประมง 
นายอริญชย์วิทย์ เย็นฉ่า้ นักวิชาการประมง 
นายณัฐวัตร ทองด้า      นักวิชาการประมง 

   

งำนอนุญำตและตรวจสอบกำร
น ำเข้ำสินค้ำประมง 

ข้ำรำขกำร 2 ต ำแหน่ง 
นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช  

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
นายกฤษณ์ ทิพน์ภาระ 

 นักวิชาการประมงปฎิบตัิการ 
พนักงำนรำชกำร 2 ต ำแหน่ง 

นายยงยศ ศรีมา้            นักวิชาการประมง 
นายบัณฑติ ลีปายะคณุ      นักวิชาการประมง 

จ้ำงเหมำบริกำร 4 ต ำแหน่ง 
นายพฤฒ ธีระวิชิตชัยนันท์  นักวิชาการประมง 
นายเพทาย คุณพันธ์         นักวิชาการประมง 
นายพงศ์เจษฎา พลเหล้า    นักวิชาการประมง 
นางสาวศิริรตัน์ พรบริบรูณ์ นักวิชาการประมง 
 

งำนตรวจสอบกำรน ำเข้ำ น ำออก 
และน ำผ่ำน อำคำรผู้โดยสำร 

พนักงำนรำชกำร 2 ต ำแหน่ง 
นายอรรถพล สุรภาพ         นักวิชาการประมง 
นายคัมภรี์ นามอุทา          นักวิชาการประมง 

จ้ำงเหมำบริกำร 1 ต ำแหน่ง 
นายภีมภากร เสือพันธุ์เจรญิ นักวิชาการประมง 
นายพงนิกร ทองเหลา        นักวิชาการประมง 

โครงสร้ำงกำรท ำงำนด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
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บุคลำกร 

 
บุคลำกร 
 ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั งสิ น 24 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 6 คน ประกอบด้วยนักวิชาการประมงช้านาญการ 1 ต้าแหน่ง ต้าแหน่งนักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 3 ต้าแหน่ง และ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 2 ต้าแหน่ง พนักงานราชการ 7 คน ต้าแหน่ง
นักวิชาการประมง และจ้างเหมาบริการทั งหมด 11 คน   
 
 
 
  

     ข้ำรำชกำร 6 คน 
 
   

   พนักงำนรำชกำร 7 คน 
 

          

            จ้ำงเหมำบริกำร 11 คน 
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บุคลำกร (ต่อ) 

 
อำยุของบุคลำกร 

ช่วงอายุของข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30–40 ปี มีจ้านวน 3 คน ตามด้วยช่วงอายุระหว่าง 20–30 ปี 
มีจ้านวน 1 คน และช่วงอายุ 40–50 ปี มีจ้านวน 2 คน ส้าหรับพนักงานราชการ ซึ่งมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 30–40 ปี มีจ้านวน 5 คน ตามด้วยช่วงอายุระหว่าง 20–30 ปี มีจ้านวน 2 คน และจ้างเหมาบริการ
ทั งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 20–30 ปี จ้านวน 11 คน    

 
กรำฟแสดงช่วงอำยุของบุคลำกร 

 
ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 

ระดับการศึกษาสูงสุดภาพรวมของบุคคลากรด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ส่วนใหญ่ส้าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ้านวน 21 คน ตามด้วยผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
จ้านวน 2 คน และ 1 คน ตามล้าดับ 
 

 
กรำฟแสดงระดับกำรศึกษำของบุคลำกร  
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บุคลำกร (ต่อ) 

 
 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

บุคลำกรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
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บุคลำกร (ต่อ) 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 

 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับความเจริญ  
ก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท้างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้
ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ จึงสนับสนุนและจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
จ้านวน 15 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 คนต่อครั ง สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี  

1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั นๆ จ้านวน 5 หลักสูตร 

2. ด้ำนทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะการน้าความรูมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช้านาญ
ความเชี่ยวชาญ ช้านาญพิเศษในด้านต่างๆ มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท้าซ ้าๆอย่างต่อเนื่อง จนท้าให้
เกิดความช้านาญที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จ้านวน 6 หลักสูตร 

3. ด้ำนสมรรถนะ (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 
แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก คุณลักษณะที่
ไม่เหมาะสมกับหน้าที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการท้างาน และส่งผลให้งานไม่ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
จ้านวน 4 หลักสูตร 
 
จ ำนวนหลักสูตรในแต่ละด้ำน 
 

 
     กรำฟแสดงจ ำนวนหลักสูตรในแต่ละด้ำน 

 
 

 
 

 



 

12 
 

กำรพัฒนำบุคลำกร (ต่อ) 

 
การฝึกอบรมของบุคลากรด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ทั ง 3 ด้านยังสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภทย่อย และ

มีจ้านวนหลักสูตร ดังนี   
1. ดานความรู ประกอบดวย 

- ประเภทคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 หลักสูตร  
- ประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป 1 หลักสูตร  
- ประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 3 หลักสูตร 

2. ดานทักษะ ประกอบดวย 
- ประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป 2 หลักสูตร  
- ประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 4 หลักสูตร 

3. ดานสมรรถนะ ประกอบดวย 
- ประเภทบริหารจัดการ 2 หลักสูตร  
- ประเภทความรู้ส้าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 1 หลักสูตร  
- ประเภทคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 หลักสูตร 

จ้านวนบุคลากรที่เขารับการอบรมด้านความรู้ประเภทคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป และประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง มีจ้านวนร้อยละ 20 20 
และ 60 ตามล้าดับ ส้าหรับด้านทักษะประเภทวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป และประเภทวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง มีจ้านวนร้อยละ 33 และ 66 ตามล้าดับ ส่วนจ้านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในด้าน
สมรรถนะประเภทคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทบริหารจัดการ และประเภทความรู้
ส้าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ มีจ้านวนร้อยละ 25 50 และ 25 ตามล้าดับ  

 

 
กรำฟแสดงร้อยละของจ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละประเภท 
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กำรพัฒนำบุคลำกร (ต่อ) 

  

นอกจากนี ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมนาเชิงวิชาการ
และด้านอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด่านตรวจสัตว์น ้าฯ ดังนี  
 

ตำรำงแสดงกำรพัฒนำบุคลำกร 

ล ำดับ 
ชื่อ 

นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง หลักสูตร สถำนที ่ วัน เดือน ป ี งบประมำณ 

1 
ภูริธัช 

วัชรสินธุ ์
นักวิชาการประมง

ช้านาญการ 

Onsite Training for 
Pilot Testing of the 
eACDS in Brunei 
Darussalam 

ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม 

19 - 21 มิ.ย. 
พ.ศ. 2560 

U.S. 
Department 

of the Interior 
(DOI) 

2 
ภูริธัช 

วัชรสินธุ ์
นักวิชาการประมง

ช้านาญการ 

Information on the 
Regional PSM Training 
on National 
Interagency 
Collaboration and 
Regional Cooperation 
Port State Measures 

จังหวัดภูเก็ต 
3 - 7 ต.ค.  
พ.ศ. 2559 

Indian Ocean 
Tuna 

Commission 
(IOTC) 

3 
ภูริธัช 

วัชรสินธุ ์
นักวิชาการประมง

ช้านาญการ 

นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับ
ต้น รุ่นที่ 20 ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕60 

กรุงเทพมหานคร 
7 - 24 มี.ค. 
พ.ศ. 2560 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

4 
ภูริธัช 

วัชรสินธุ ์
นักวิชาการประมง

ช้านาญการ 

บทบาทและการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการกรม
ประมงตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 และ 
พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

กรุงเทพมหานคร 
28 ก.พ. - 1 

มี.ค.  
พ.ศ.2560 

กรมประมง 

5 
ภูริธัช 

วัชรสินธุ ์
นักวิชาการประมง

ช้านาญการ 

เสริมสร้างศักยภาพและ
มาตรฐานการควบคุม
ตรวจสอบการน้าเข้า
ส่งออกสัตว์น ้าและปัจจยั
การผลิต 

กรุงเทพมหานคร 
22 - 25 พ.ย. 
พ.ศ. 2560 

กรมประมง 

6 
ภาวาส  

โครตพงศ์ 
นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

หลักสูตรการพัฒนา
กระบวนทัศน์และ 
คุณลักษณะข้าราชการ 
วิชามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ทางไหล 

17 ก.พ-31 
มี.ค  

พ.ศ. 2560 
ส้านักงาน ก.พ. 

7 
กฤษณ ์  

ทิพย์ภาระ 
นักวิชาประมง

ปฏิบัติการ 

ศักยภาพและมาตรฐาน
การควบคุมตรวจสอบการ
น้าเข้าส่งออกสัตว์น า้และ
ปัจจัยการผลิต 
 

กรุงเทพมหานคร 
22 - 25 พ.ย.  
พ.ศ.2560 

กรมประมง 
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กำรพัฒนำบุคลำกร(ต่อ) 

 

ตำรำงแสดงกำรพัฒนำบุคลำกร(ต่อ) 

ล ำดับ 
ชื่อ 

นำมสกลุ 
ต ำแหน่ง หลักสูตร สถำนที ่ วัน เดือน ป ี งบประมำณ 

8 
ภาวาส 

โครตพงศ์ 
นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

หลักสูตร การพัฒนากระบวน
ทัศน์และ คุณลักษณะ
ข้าราชการ วิชาความขัดแย้ง
กันระหวา่งผลประโยชน์สว่น
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ทางไกล 

17 ก.พ-31 มี.ค 
พ.ศ. 2560 

ส้านักงาน 
ก.พ. 

9 
ชิงชัย วุฒิ
วงศ์วณิช 

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

หลักสูตรเสริมทักษะ วิชาหลัก
กฏหมายว่าด้วยเร่ืองประชาชน
อาเซียน ความรูพ้ื นฐานทั่วไปที่
ควรทราบ 
 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ทางไกล 

ก.พ - มี.ค  
พ.ศ. 2560 

ส้านักงาน 
ก.พ. 

10 
ชิงชัย วุฒิ
วงศ์วณิช 

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

หลักสูตรเสริมทักษะอาเซียน 
วิชาจากวถิีไทยสู่วิถอีาเซียน 
การเตรียมความพร้อมสูก่าร
เป็นพลเมืองอาเซียน 
 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ทางไกล 

ก.พ - มี.ค  
พ.ศ. 2560 

ส้านักงาน 
ก.พ. 

11 
ชิงชัย วุฒิ
วงศ์วณิช 

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

หลักสูตรเสริมการบริหาร 
วิชาการบริหารความขัดแย้ง 
(Conflict Management) 
 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ทางไกล 

ก.พ - มี.ค  
พ.ศ. 2560 

ส้านักงาน 
ก.พ. 

12 
ชิงชัย วุฒิ
วงศ์วณิช 

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

 

หลักสูตรเสริมทักษะด้าน
อาเซียน วิชาการเจรจาต่อรอง 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ทางไกล 

ก.พ - มี.ค  
พ.ศ.2560 

ส้านักงาน 
ก.พ. 

13 
จุลารัตน์ 
แสงเทียน 

พนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 2 ประจา้ปี
งบประมาณ 2560 

จังหวัดนครนายก 
18 - 23 มิ.ย  
พ.ศ.2560 

กรมประมง 

14 
บัญฑิต 

ลีปายะกุล 
นักวิชาการประมง 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่
หลักสูตร การปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการรัฐเจ้าของท่าเรือ 
(Port State Measure) 
ส้าหรับเจ้าหนา้ที่กรมประมง
ผู้ตรวจเรือและสินค้าประมง
ตามมาตรการ ฯ  
(PSM Inspector) 

จังหวัดนนทบุร ี
19-21 ธ.ค.  
พ.ศ. 2559 

กรมประมง 

15 
ยงยศ  
ศรีม้า 

นักวิชาการประมง 

การเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น า้ที่
ด้าเนินการภายใต้มาตรการรัฐ 
เจ้าของท่า (PSM) และ
การปฏบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 

จังหวัดนนทบุร ี
20-23 ม.ย. 
พ.ศ. 2560 

กรมประมง 
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กำรพัฒนำบุคลำกร (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ กำรอบรมในแต่ละดำ้น  
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งบประมำณประจ ำปี 

 
งบประมำณประจ ำปี  

ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็น
จ้านวนเงิน 2,261,000 บาท ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก โดยงบประมาณทั งหมดเป็นงบด้าเนินงาน แบ่งเป็น
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 
(1,170,000 บาท) ตามด้วยกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 29 (650,000 บาท) ส้าหรับกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น ้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 15 (350,000 บาท) และ
ร้อยละ 4 (91,000 บาท) ตามล้าดับ  

 
กรำฟแสดงร้อยละกำรจัดสรรงบประมำณปี 2560 

 
กำรบริหำรงบประมำณปี 2560 ครึ่งปีแรก 

ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลการเบิกจ่ายในครึ่งปีงบประมาณแรกรวมทั งสิ น
811,500 บาท แบ่งเป็นกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงมีการเบิกจ่ายร้อยละ 46.88 
(380,500 บาท) กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเบิกจ่ายร้อยละ 17.37 
(141,000 บาท) กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมายมีการเบิกจ่ายร้อยละ 34.19 (277,500 บาท) 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้ามีการเบิกจ่ายร้อยละ 1.54 (12,500 บาท) 
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งบประมำณประจ ำปี (ต่อ) 

 
อย่างไรก็ตาม ค่าสาธารณูประโภคของด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ถูกจัดสรรรวมอยู่

ในงบประมาณประจ้าปีที่ได้รับ แต่สามารถเบิกจ่ายตรงได้กับกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
โดยด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการใช้ค่าสาธารณูประโภคเพ่ิมมากขึ นตั งแต่เดือนมกราคม 
เป็นต้นมาเนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง ที่ติดตั งเพ่ิมขึ นมาจ้านวน 2 จุด
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว 

 
ตำรำงแสดงงบประมำณประจ ำปี 

รายการ รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ 
รายจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ
คงเหลือ 

1.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสนิค้ำประมง      
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 650,000 380,500 46.88 269,500 18.59 
2.กิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ       
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 91,000 12,500 1.54 78,500 5.41 
3.กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  

     

     -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 350,000 141,000 17.37 209,000 14.41 
4.กิจกรรมแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย      
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 1,170,000 277,500 34.19 892,500 61.57 

รวม 2,261,000 811,500  1,449,500  
 
ค่ำสำธำรณูปโภค 
 งบประมาณค่าใช้สอยส้าหรับสาธารณูปโภคในเดือนตุลาคมปี 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 เป็น
จ้านวนเงิน 8,314 8,524 8,597 8,484 11,609 และ 10,810 บาท ตามล้าดับดังกราฟล่าง 
 

 
กรำฟแสดงงบประมำณใช้สอยค่ำสำธำรณูปโภค 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน 
 

แผนและผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานภายใต้ 3 แผนงาน 3 โครงการ 

และ5 กิจกรรมหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สัมฤทธิ์ผล ตามผลผลิตและตัวชี วัด
ความส้าเร็จของโครงการและให้สอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี  

 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

1.1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
  - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  - กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า 
  - กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับการเกษตรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1. โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 - กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
 

3. แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - กิจกรรมพัฒนาระบบการใช้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
1.แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 

1.1. โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 
 
เป้ำหมำยหลัก 
 เพ่ืมเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารอย่างครบวงจร
ตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้าประมง ทั งการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก น้าไปสู่การรักษาและขายตลาดส่งออก
ของไทย และท้ารายได้เข้าสู่ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 
 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน 
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกจิกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำ 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง หน่วย แผน 

 
ผล ร้อยละผลกำร

ปฏิบัติงำน 
งบประมำณ : ค่ำใช้สอย บาท 650,000 464,904.15 71.51 

ตรวจสอบสัตว์น้ ำ ซำกสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยท่ีใช้ในกำรผลิตสัตว์น้ ำระหว่ำงประเทศ 

ครั ง 8,760 13,208 150.77 

- ตรวจสอบการนา้เข้า ครั ง 3,900 2,404 61.67 

- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 4,860 8,506 175.02 

ตรวจป้องกันกำรลักลอบน ำเข้ำและส่งออก ครั ง 5,832 2,660 45.61 

- การตรวจในพื นท่ีปฏิบัติงานปกต ิ ครั ง 5,832 2,660 45.61 

- การตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั ง - -  

สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ ำน ำเข้ำเบื้องต้น ตัวอย่าง 1,353 460 33.99 

- สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ ตัวอย่าง 1,004 326 32.47 

- สุ่มเพื่อตรวจสารตกค้าง ตัวอย่าง 150 48 32.00 

- สุ่มเพื่อตรวจโรค ตัวอย่าง 199 86 43.21 

กำรประชำสัมพันธ ์ ครั ง 720 563 78.19 

- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั ง 360 118 32.70 

- การให้ค้าแนะน้า ครั ง 360 445 123.61 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติการตรวจลักลอบการน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านสัตว์น ้า 
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และผู้โดยสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ให้ทราบถึงระเบียบวิธีการน้าเข้า น้าออก และน้าผ่านสัตว์น ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั งนี ใน
ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบการกระท้าผิดและด้าเนินคดีแล้ว 7 คดี 
แบ่งเป็นบริเวณอาคารผู้โดยสาร 3 คดี เป็นการลักลอบเข้าสัตว์น ้าผิดกฎหมายทั งหมด และบริเวณเขตปลอดอากร 
( Free zone ) จ้านวน 4 คดี  เป็นการลักลอบน้าเข้า 1 คดี และลักลอบส่งออก 3 คดี ตามรายละเอียด
ข้างล่างนี  นอกจากนี ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีการตรวจยึดสินค้าประมงอีกกว่า 20 ครั ง 
โดยได้น้าซากสัตว์น ้ามาร่วมเผาท้าลายกับด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
ณ เตาเผาส้าหรับท้าลายซากและพาหะของโรค กรมปศุสัตว์  

 
บริเวณที่พบกำรกระท ำผิด ชนิดสัตว์น้ ำของกลำง สถำนะคด ี

อำคำรผู้โดยสำร 
22 พ.ย. 59 

เต่าน ้ามีชีวิต จ้านวน 32 ตัว การพิจารณาและสืบพยานในศาล 

10 พ.ค. 60 ม้าน ้าแช่เย็น จ้านวน 2 กิโลกรัม สิ นสุดคดี 
3 มิ.ย. 60 หอยทะเลวงศ์ Tridacnidae มีชีวิต จ้านวน 5 ตัว 

และปะการังไข่ปลาหมึกมีชีวิต 5 ตัว 
การพิจารณาและสืบพยานในศาล 

เขตปลอดอำกร 
22 พ.ย. 59 

ซากปะการัง 50 กิโลกรัม อยู่ ระหว่ างสอบสวนโดยพนั กงาน
สอบสวน 

26 ธ.ค. 59 ปลาหมูอารีย์มีชีวิต จ้านวน 100 ตัว อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งคดีโดยอัยการ 
24 พ.ค. 60 ดอกไม้ทะเลมีชีวิต จ้านวน 1 ตัว อยู่ ระหว่ างสอบสวนโดยพนั กงาน

สอบสวน 
10 มิ.ย. 60 กุ้งก้ามแดงมีชีวิต 2,000 ตัว อยู่ ระหว่ างสอบสวนโดยพนั กงาน

สอบสวน 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ภำพกิจกรรมตรวจลักลอบในพื้นที่ปฏิบัติงำนปกติ ประชำสัมพันธ์ และเผำท ำลำยซำกสัตว์น้ ำ 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ภำพกิจกรรมตรวจลักลอบในพื้นที่ปฏิบัติงำนปกติ ประชำสัมพันธ์ และเผำท ำลำยซำกสัตว์น้ ำ(ต่อ) 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
กิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ 
 
เป้ำหมำยหลัก 

เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การเฝ้าระวังโรค
เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคสัตว์น ้า นอกจากนี ยังเป็นการด้าเนินการภายใต้ข้อตกลงมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะท้าให้
ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ์โรคที่มีความส้าคัญในสัตว์ชายฝั่งต่อประเทศคู่ค้า
ที่รับซื อสินค้าสัตว์น ้าของประเทศ 
 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงแสดงผลของกิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ 
กิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ  หน่วย แผน ผล ร้อยละผลกำรปฏิบัติงำน 

งบประมำณ : ค่ำใช้สอย บาท 91,000 18,260 20.07 
1. เฝ้าระวังกักกันสตัว์น ้าน้าเข้ากอ่นการอนุญาต ครั ง 87 76 87.25 

2. ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น ้าสัตว์น ้า ครั ง 87 51 58.62 
3. ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น ้าน้าเข้า ครั ง 85 56 65.88 

4. ด้าเนินการรบัรองสถานกักกันและที่พักซากสตัว์น ้า ครั ง -   
5. ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น ้าและที่พักซากสตัว์น ้า ครั ง -   

6. ให้ค้าแนะน้าปรึกษาสถานกกักนัสัตว์น ้าและที่พักซากสตัว์น ้า ครั ง - 76 1 ใบอนุญาต มีสถานกักกัน
มากกว่า 1 ห้อง 

7. ตรวจสอบการค้าสตัว์น ้าท่ีผดิกฎหมายภายในประเทศ ครั ง 4   
8. ตรวจสอบการค้าปัจจยัการผลติ ครั ง 4   

9. ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น ้าและที่พักซากสตัว์น ้า ครั ง -   
 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นช่องทางหลักของประเทศในการน้าเข้าปลาคาร์ฟสวยงามและกุ้งทะเล
เพ่ือการเพาะเลี ยง โดยในปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ได้ด้าเนินการควบคุมการน้าเข้าปลาคาร์พ
และกุ้งทะเลเพ่ือการเพาะเลี ยงเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น ้าทุกเที่ยวสินค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีการหลุดรอดของสัตว์น ้า
ออกสู่ภายนอกก่อนที่จะมีการถอนกักกัน  

อย่างไรก็ตาม มีผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการพบโรค Koi herpesvirus (KHV) ใน
ปลาคาร์พที่อยู่ในระหว่างการกักกัน จ้านวน 1 เที่ยวสินค้า ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ จึงได้เข้าแจ้งผลตรวจวิเคระห์
แก่สถานกักกันสัตว์น ้าพร้อมสั่งท้าลายตามกระบวนการที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศก้าหนด 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน(ต่อ) 

 
ตำรำงกำรจ ำนวนกำรน ำเข้ำและกักกนัปลำคำร์ฟระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560 

เดือน จ ำนวนคร้ังท่ีน ำเข้ำ จ ำนวนคร้ังท่ีกักกัน พบไวรัส KHV(คร้ัง) 
ตุลาคม       ปี 2559 8 8 0 
พฤษจิกายน ปี 2559 10 10 0 
ธันวาคม     ปี 2559 14 14 1 
มกราคม     ปี 2560 10 10 0 
กุมภาพันธ ์  ปี 2560 9 9 0 
มีนาคม       ปี 2560 12 12 0 

รวม 63 63 1 

 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือนมีนาคม 2560 มีการน้าเข้าปลาคาร์ฟทั งหมด 63 ครั ง และ

ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ได้ติดตามกักกันปลาคาร์พทั งหมด 63 ครั ง คิดเป็น 100 % ของการน้าเข้าปลาคาร์ฟ 
และตรวจพบไวรัส KHV 1 ครั ง ในช่วงเดือน ธันวาคม และได้ด้าเนินการท้าลายปลาคาร์ฟเหล่านั น 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณกำรน ำเข้ำปลำคำร์ฟ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณการน้าเข้าปลาคาร์ฟสูงที่สุดในเดือน ตุลาคมและตั งแต่
เดือนพฤษจิกายนถึงเดือนมีนาคมมีปริมาณการน้าเข้าปลาคาร์ฟที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ตำรำงจ ำนวนกำรน ำเข้ำและกกักันกุ้งทะเลระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560 

เดือน จ ำนวนคร้ังท่ีน ำเข้ำ จ ำนวนคร้ังท่ีกักกัน พบไวรัส 5 โรค (คร้ัง) 
ตุลาคม 1 1 0 

พฤษจิกายน 2 2 0 
ธันวาคม 2 2 0 
มกราคม 3 3 

0 
กุมภาพันธ ์ 2 2 0 
มีนาคม 3 3 0 

รวม 13 13 0 
 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนมีนาคม2560 มีการน้าเข้ากุ้งทะเลทั งหมด  13 ครั ง และ

ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ได้ติดตามกักกันกุ้งทะเลทั งหมด 13 ครั ง คิดเป็น 100 % ของการน้าเข้ากุ้งทะเล และไม่
พบเชื อไวรัส 5 โรค 

 

 

กรำฟแสดงปริมำณกำรน ำเข้ำกุ้งทะเลระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณการน้าเข้ากุ้งทะเลสูงที่สุดในเดือนพฤษจิกายนและเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนทีมี่ปริมาณการน้าเข้ากุ้งทะเลน้อยที่สุดคือเดือนตุลาคมและมกราคมตามล้าดับ  
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปกิจกรรมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ (ต่อ) 

2. ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ร่วมกับกลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น ้า (กรมประมง) กลุ่มสารวัตรเกษตร 
(กรมวิชาการเกษตร) และกองสารวัตรและกักกัน (กรมปศุสัตว์) เข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
และได้ร่วมเข้าตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาสัตว์น ้าที่ไม่ได้ขึ นทะเบียนและส่งด้าเนินคดีแก่พนักงานสอบสวน 
จ้านวน 2 ร้าน ในเขตพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
กิจกรรมเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับกำรเกษตรและผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 

เป้ำหมำยหลัก 
เพ่ือด้าเนินการตามพันธกรณีของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั งเรื่องการเพาะเลี ยงสัตว์น ้ า

อุตสาหกรรมการแปรรูป สินค้าประมง ตามกฎ ระเบียบ ด้านมาตรการสุขอนามัย โดยการเตรียมการให้        
ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย รวมทั งรับทราบข้อมูลผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ น 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรประมงสู่ประชำคมอำเชยีน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขนัให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรประมงสู่ประชำคมอำเชียน 

หน่วย แผน ผล หมำยเหตุ 

งบประมำณ : ค่ำใช้สอย บาท - - - 
ตรวจบูรณำกำรป้องกันกำรลักลอบน ำเข้ำ ส่งออกสนิค้ำสัตว์น้ ำ 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
ครั ง - 75 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ร่วมปฏิบัติงานกับด่านสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่   ด่านกักกันสัตว์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ร่วมปฏิบัติงานในฐานะด่านตรวจสินค้า
เก ษ ต รต้ น แ บ บ ข อ งป ระ เท ศ ไท ย  (  Thailand Agriculture Quarantine and Inspection Service 
หรือ TAQIS) ตรวจการลักลอบน ้าเข้า น้าออกและน้าผ่านสินค้าเกษตร บริเวรอาคารผู้โดยสารพร้อมทั งได้มีการ
ตรวจยึดของกลางและจับกุมร่วมกัน และเผาท้าลายซาก อยู่เป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง 
 

  
รูปกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันให้กับกำรเกษตรและผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
2.แผนงำนยุทธศำสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ 

2.1. โครงกำรที่ 1 โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 
กิจกรรมแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 

เป้ำหมำยหลัก 
เพ่ือด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยก้าหนดให้สินค้าประมงที่ส่งออกไปยังยุโรป

ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น ้าประกอบการส่งออก เพ่ือยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้มาจากการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) โดยกรมประมงมีเป้าหมายตรวจสอบรับรองสัตว์น ้าขึ นท่าและออกใบรับรองการจับสัตว์น ้า 
ปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมง จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการติดตามเรือประมง ตรวจใบอนุญาตท้าการประมงในพื นที่
จังหวัดชายทะเล เฝ้าระวังการท้าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ระบบการติดตามเรือ และจัดตั ง
หน่วยรับแจ้งการเข้าออกจากท่าเรือของเรือประมง พร้อมทั งประเมินค่าการจับสัตว์น ้าสูงสุด (MYS) ของไทย 

แผนและผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงแสดงกิจกรรม แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 

กิจกรรม แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย หน่วย แผน ผล 
ร้อยละผลกำร
ด ำเนินงำน 

 งบประมำณ : ค่ำใช้สอย บาท 1,170,000 691,340 ร้อยละ 59.09 
1. ตรวจสอบเอกสำรก่อนเรือเข้ำเทียบท่ำ (AREP) ครั ง - - - 
2. ตรวจสอบเอกสำร ณ ท่ำเทียบเรือ ครั ง - - - 
     - เรือขนถ่ายสัตว์น ้า / เรือประมง ครั ง - - - 
     - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั ง - - - 
3. ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ ำ / เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ  ครั ง - - - 
4. ตรวจสอบกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ ครั ง - - - 
5. ตรวจป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำประมง ณ  
ท่ำเทียบเรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย 

ครั ง - - - 

6. ตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสนิค้ำสัตว์น้ ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำที่ได้มำจำกกำรท ำกำรประมง 

ครั ง 7,000 7,995 114.21 

      - ตรวจสอบการน้าเข้า ครั ง 3,000 5,890 196.33 
     - ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 4,000 2,105 52.62 
7. รำยงำนและประสำนงำนกำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำโดยเรือประมงกับ  
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับ - - - 

8. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมง ครั ง - - - 
9. ตรวจประเมินมำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย ครั ง - - - 
10. ตรวจประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ
ตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำเรือ (PSM) 

ครั ง 
- - - 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการน้าเข้าสินค้าประมงในการยื่น
เอกสารประกอบการส่งออกจากประเทศต้นทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าประมงออกมาจากประเทศต้นทาง
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะสินค้าที ่มาจากการประมงทะเล ตามเจตนารมย์ของ ประกาศกรมประมง เรื ่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 
ภำพกิจกรรมกำรตรวจสินค้ำสัตว์น้ ำน ำเข้ำท่ีได้มำจำกกำรท ำประมง  
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
3. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3.1. โคตรงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (FSW) 

เป้ำหมำยหลัก 
 เพ่ือพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมง
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประมง ให้สามารถใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single Window หรือ 
FSW) อีกทั งยังเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพ่ิมทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชน 
ช่วยลดขั นตอนระยะเวลา ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั งสร้างมาตรฐานในการให้บริการและเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ  
 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงแสดงผลกิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส ์ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

งบประมำณ : ค่ำใช้สอย บาท 350,000 231,006 66.00 

1. กำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำส่งออกสัตว์น้ ำผ่ำนระบบ 
Fisheries Single Window 

ฉบับ 41,328 39,175 94.79 

- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 9,600 9,340 97.29 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 31,488 29,726 94.40 

- ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 9,600 9,289 96.76 
- ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 144 135 93.75 

- ร. 7 ฉบับ 9,600 8,404 87.54 
- ร. 8 ฉบับ 144 135 93.75 
- ร. 9 ฉบับ 12,000 11,763 98.03 

- การออกหนังสือก้ากับการจ้าหนา่ยสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ 240 109 45.42 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

ตำรำงแสดงผลกิจกรรมพัฒนำระบบกำรใหบ้ริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส ์ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

2. กำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำส่งออกสัตว์น้ ำด้วยระบบเอกสำร 
(Manual) 

ฉบับ 900 80 8.89 

- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 150 25 16.67 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 750 55 7.33 

- ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 150 25 16.67 
- ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 150 1 0.67 

- ร. 7 ฉบับ 150 0 0 
- ร. 8 ฉบับ 150 6 4.00 
- ร. 9 ฉบับ 150 23 15.33 

- การออกใบอนุญาตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ฉบับ 0 0 0 
- ใบรับรองซากสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก ฉบับ 0 0 0 

- การออกหนังสือก้ากับการจ้าหนา่ยสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ 0 0 0 
 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

ด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ ได้ริเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่มีการน้าสินค้าประมงเข้า
และออกจากประเทศไทยผ่านอาคารผู้โดยสารได้รับทราบถึงระบบ FSW ของไทย และปัจจุบันได้มีชาวต่างชาติ
ริเริ่มใช้ระบบ FSW บ้างแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นผู้ช่วยสอนวิธีการใช้ 

 

 
กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (FSW) 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าประมง ก่อน

การอนุญาตให้มีการน้าเข้าและส่งออก ไปแล้วกว่า 19,000 ครั ง ซึ่งด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ได้ท้าการตรวจสอบก่อนให้อนุญาตทุกครั ง 

 

กรำฟแสดงจ ำนวนเที่ยวสินค้ำประมงน ำเข้ำระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

จากกราฟพบว่าระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีจ้านวนการน้าเข้าของสินค้าประมงที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนในเดือนมีนาคมมีจ้านวนการน้าเข้าสินค้าประมงที่มากที่สุด 
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แผนและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 

 
กรำฟแสดงจ ำนวนเท่ียวสินค้ำประมงส่งออกระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

จากกราฟพบว่าระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มีจ้านวนการส่งออกของสินค้าประมงที่
ใกล้เคียงกัน และเดือนมีนาคม มีจ้านวนการส่งออกสินค้าประมงที่มากที่สุดและในเดือนกุมภาพันธ์มี จ้านวน
การส่งออกสินค้าประมงท่ีน้อยที่สุด 

 
กรำฟวงกลมเปรียบเที่ยบจ ำนวนกำรน ำเข้ำและส่งออกของสินค้ำประมง 

ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
จากกราฟพบว่าจ้านวนการน้าเข้าทั งหมด 9,339 ครั ง คิดเป็น 44 % และ จ้านวนการส่งออก ทั งหมด 

11,763 ครั งคิดเป็น 56%  

 

สินค้าประมงน้าออก 
11,763 ครั ง 

สินค้าประมงน้าเข้า
9,339 ครั ง 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง 

 
ข้อมูลสถิติปกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง 
 1. สถิติกำรน ำเข้ำสินค้ำประมง 

ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าสวยงาม ในช่วง เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
พบว่าปลาสวยงามน ้าจืดมีปริมาณการน้าเข้ามากที่สุด จ้านวน 450,992 ตัว และพบว่าปลาสวยงามทะเลมี
มูลค่ามากที่สุด โดยมีมูลค่า 15,841,652.86 บาท ตามด้วยสัตว์น ้าสวยงามอ่ืนๆ จ้านวน 9,466 ตัว 

 
ตำรำงแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำสวยงำม ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิด ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท) 
ปลาน ้าจืด 450,992 8,005,974.23 
ปลาทะเล 86,505 15,841,652.86 

อื่นๆ 9,466 674,133.82 
รวม 546,963 24,521,760.91 

 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำสวยงำม ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ปริมาณปลาสวยงามน ้าจืดที่มีการน้าเข้าสูงสุด 10 อันดับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

พบว่าปลาหมอสีมีปริมาณการน้าเข้าสูงสุด โดยมีปริมาณการน้าเข้าคิดเป็น 46% และปลาเสือตอมีปริมาณ 
การน้าเข้าน้อยที่สุด โดยมีปริมาณการน้าเข้าคิดเป็น 0.21 % 

ตำรำงแสดงปริมำณปลำสวยงำมน้ ำจืดทีม่ีกำรน ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
 

ชนิด ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท) 
ปลาหมอส ี 179,627 806,361.71 
ปลาซิว 68,140 340,272.49 
ปลาปักเป้า 44,000 443,474.80 
ปลาคาร์พ 30,816 1,992,019.50 
ปลาหม ู 27,668 251,313.64 
ปลาทอง 16,933 245,685.54 
ปลาตะเพียน 16,560 91,282.70 
ปลาอะโรวาน่า 6,716 2,338,929.59 
ปลาปอมปาดัว 1,552 302,934.28 
ปลาเสือตอ 1,388 215,492.87 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณปลำสวยงำมน้ ำจืดทีม่ีกำรน ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
 ปริมาณปลาสวยงามทะเลที่มีการน้าเข้าสูงสุด 10 อันดับ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
พบว่าปลาการ์ตูนมีปริมาณการน้าเข้าสูงสุด โดยมีปริมาณการน้าเข้าคิดเป็น 23% ปลาทองทะเลและ
ปลาปักเป้ามีปริมาณการน้าเข้าน้อยที่สุด โดยมีปริมาณการน้าเข้าคิดเป็น 1% 

ตำรำงแสดงปริมำณปลำสวยงำมทะเลที่มีกำรน ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท) 
ปลาการต์ูน 13,819 1,091,468.15 
ปลาสลิดหิน 12,681 579,696.37 
ปลาสินสมุทร 10,704 3,179,563.95 
ปลาขี ตัง 9,727 1,952,407.07 
ปลาผเีสื อ 7,770 1,552,511.60 
ปลาวัว 1,450 548,449.94 
ปลานกขุนทอง 1,045 636,406.95 
ปลาสิงโต 873 581,307.14 
ปลาทองทะเล 746 269,084.30 
ปลาปักเป้า 370 383,302.25 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณปลำสวยงำมทะเลที่มีกำรน ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือบริโภคในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน

มีนาคม 2560 สัตว์น ้าจ้าพวกปลามีการน้าเข้ามากมากท่ีสุด รองลงมาคือสัตว์น ้าจ้าพวกหอย และสัตว์น ้าอ่ืนๆ   
มีการน้าเข้าน้อยท่ีสุด  

 

ตำรำงแสดงปริมำณและมูลค่ำสัตว์น้ ำน ำเข้ำแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือบริโภค ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
ปลา 4,473.30 2,002.60 
หอย 338.83 104.87 
กุ้ง 233.53 97.90 
ปู 119.63 38.93 
หมึก 15.13 13.03 
อื่นๆ 12.73 19.73 

รวม 5,193.15 2,277.06 

 

 

กรำฟแสดงปริมำณและมลูค่ำกำรน ำเข้ำสัตวน์้ ำแช่เยน็และแช่แข็งเพ่ือบริโภค ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถงึ เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้ามีชีวิตเพ่ือบริโภคในช่วง เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

สัตว์น ้าจ้าพวกกุ้งมีการน้าเข้ามากมากท่ีสุด รองลงมาคือสัตว์น ้าจ้าพวกหอย และสัตว์น ้าชนิดอื่นๆ มีการน้าเข้า
น้อยที่สุด 

ตำรำงแสดงปริมำณสัตว์น้ ำน ำเข้ำมีชีวิตเพ่ือบริโภค ในช่วง เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
ปู 516.36 107.09 
หอย 401.40 54.96 
กุ้ง 269.68 242.41 
ปลา 2.34 0.86 
อื่นๆ 0.512 0.39 
 

 
กรำฟแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำมีชีวิตเพ่ือบริโภคในช่วง เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

  
2. สถิติกำรส่งออกสินค้ำประมง 
ปริมาณการส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม ในช่วง เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 พบว่าสัตว์น ้า

จ้าพวกปลามีปริมาณการส่งออกสูงสุด โดยมีปริมาณการส่งออกจ้านวน 40,352,039 ตัว และสัตว์น ้าจ้าพวกกบสวยงาม
มีปริมาณการส่งออกน้อยที่สุดจ้านวน 70 ตัว 

ตำรำงแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกสัตว์น้ ำสวยงำม ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท) 
ปลา 40,352,039 263,059,176.68 
กุ้ง 870,107 8,049,181.01 
หอย 894,202 4,752,151.78 
ปู 185,139 394,138.90 
ตะพาบสวยงาม 600 19,209.97 
กบสวยงาม 70 700.00 

รวม 42,302,157 276,274,558.34 
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กรำฟแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกสัตว์น้ ำสวยงำม ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

  
ปริมาณการส่งออกปลาสวยงามสูงสุด 10 อันดับ ในช่วง เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

พบว่าปลากัดมีการส่งออกมากท่ีสุด โดยมีการส่งออกคิดเป็น 33%  รองมาเป็นปลาหางนกยูง โดยมีการส่งออก
คิดเป็น 21% และปลาซัคเกอร์ ปลาสอด ปลากาแดง มีการส่งออกน้อยที่สุด คิดเป็น 4% 
 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรส่งออกปลำสวยงำมสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท) 
ปลากัด 10,983,802.00 65,624,156.06 
ปลาหางนกยูง 6,853,580.00 24,406,964.62 

ปลาลูกผึ ง 2,754,331.00 12,322,490.82 
ปลาหมอมาลาว ี 2,522,624.00 15,100,244.59 
ปลาหางไหม ้ 2,293,569.00 9,728,467.25 
ปลาหมอส ี 1,881,510.00 17,052,279.89 
ปลาทอง 1,823,713.00 19,628,508.49 
ปลาซัคเกอร ์ 1,505,749.00 6,833,118.55 
ปลาสอด 1,283,274.00 4,679,675.14 
ปลากาแดง 1,186,366.00 6,313,402.25 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณกำรส่งออกปลำสวยงำมสูงสุด 10 อันดับ ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือบริโภคเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน

มีนาคม 2560 สัตว์น ้าจ้าพวกกุ้งมีการส่งออกมากที่สุด รองลงมาเป็นสัตว์น ้าจ้าพวกปลา และสัตว์น ้าชนิดอ่ืนๆ 
เช่น ปู มีการส่งออกน้อยที่สุด 

ตำรำงแสดงปริมำณสัตว์น้ ำส่งออกแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือบริโภค ในช่วง เดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
กุ้ง 590.06 178.66 
ปลา 541.23 147.67 
หอย 534.17 133.05 
หมึก 268.48 60.95 
อื่นๆ 21.9 14.57 

รวม 1,955.81 534.89 
 

 
กรำฟแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกสัตว์น้ ำแช่เย็นและแช่แขง็เพ่ือบริโภคในช่วงตุลำคม 2559 ถึงมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้ามีชีวิตเพ่ือบริโภคเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

สัตว์น ้าจ้าพวกกุ้งมีการส่งออกมากที่สุด รองลงมาเป็นสัตว์น ้าจ้าพวกหอย และสัตว์น ้าจ้าพวกกั งมีการส่งออก
น้อยที่สุด 

ตำรำงแสดงปริมำณสัตว์น้ ำส่งออกมีชีวิตเพ่ือบริโภค ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 

ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
กุ้ง 1,034.59 271.42 
ปลา 528.43 54.06 
ปู 326.60 61.49 

หอย 298.76 31.24 
อื่นๆ 1.60 0.58 
รวม 2,189.98 418.79 
 

 
กรำฟแสดงปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกสัตว์น้ ำมชีีวิตเพ่ือบริโภค ช่วงเดือนตุลำคม 2559 ถึง เดือนมีนำคม 2560 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
3. สถิติกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมงตำมบัญชีแนบท้ำย CITES 
ปริมาณการส่งออกสินค้าตามอนุสัญญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่

ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES พบว่าสินค้าตามบัญชีแนบท้าย CITES ทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง มีปริมาณการ
ส่งออก มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจาก อเมริกัน อัลลิเกเตอร์ (Alligator mississippiensis) จ้านวน 68,159 ชิ น 
ตามด้วยผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากจระเข้น ้าจืด (Crocodylus siamensis) จ้านวน 5,892 ชิ น นอกจากนี ผลิตภัณฑ์
จากเคแมน (Caiman crocodilus fuscus) มีปริมาณส่งออกน้อยที่สุด จ้านวน 95 ชิ น 

ตำรำงแสดงปริมำณสินค้ำ CITES ส่งออกแปรรูปเป็นของใช ้

ปริมำณส่งออกผลิตภัณฑช์นิดสัตว์น้ ำตำมบัญชีแนบท้ำย CITES ระหว่ำง ต.ค.59-มี.ค.60 

ชนิด สินค้า 

ชือสำมัญ ชือวิทยำศำสตร์ จ ำนวน(ชิน้) 

อเมริกัน อลัลิเกเตอร ์ Alligator mississippiensis 68,159 

เคแมน Caiman crocodilus fuscus 95 
จระเข้น้าเค็ม Crocodylus porosus 532 

จระเข้น ้าจดื Crocodylus siamensis 5,892 
อื่นๆ  Mixed 610 
รวม  75,288 

 

 
กรำฟแสดงปริมำณส่งออกสินค้ำ CITES แปรรูปเป็นของใช ้
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
 นอกจากนี ในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ยังมีการส่งออกสินค้าตามบัญชีแนบท้าย 
CITES เพ่ือบริโภคชนิด จระเข้น ้าจืด (Crocodylus siamensis) จ้านวน 17,492.53 กิโลกรัม และสินค้าตามบัญชี
แนบท้าย CITES ส่งออกเพ่ือเลี ยงสวยงามประกอบด้วย ปลาอะราไพม่า (Arapaima gigas) จ้านวน 200 ตัว 
และ ปลาตะพัด (Scleropages formosus) จ้านวน 5 ตัว 

ในส่วนของการน้าเข้าสินค้าตามบัญชีแนบท้าย CITES พบว่าผลติภัณฑ์ท่ีท้าจากนอกจากอเมริกันอัลลิเกเตอร์ 
Alligator mississippiensis มีปริมาณน้าเข้าสูงสุดจ้านวน 75,304 ชิ น ตามด้วยเคแมน (Crocodilus fuscus) 
จ้านวน 8,720 ชิ นโดยผลิตภัณฑ์จากจระเข้น ้าเค็ม (Crocodylus porosus)  มีปริมาณน้าเข้าต่้าสุด จ้านวน 913 ชิ น 
นี ยังมีสินค้าตามบัญชีแนบท้าย CITES น้าเข้าเพ่ือบริโภคซึ่งประกอบด้วย ไข่ปลา Caviar (Acipenser baerii) 
ปริมาณ 394.86 กิโลกรัม 

ตำรำงแสดงปริมำณน ำเข้ำสินค้ำตำมบัญชีแนบท้ำย CITES แปรรูป 

ปริมำณน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ชนิดสัตว์น้ ำตำมบัญชีแนบท้ำย CITES ระหว่ำง ต.ค.59-มี.ค.60 

ชนิด สินค้ำ 

ชือสำมัญ ชือวิทยาศาสตร์ จ ำนวน(ชิน้) 

อเมริกัน อัลลิเกเตอร ์ Alligator mississippiensis 75,304 

จระเข้น ้าจดื Crocodilus fuscus 8,720 

จระเข้น้าเค็ม Crocodylus porosus 913 

จระเข้แม่น ้าไนล ์ Crocodylus niloticus 3,025 
อื่นๆ   Mixed 5,623 
รวม  93,585 

 

 

กรำฟแสดงปริมำณน ำเข้ำสินค้ำ CITES แปรรูป 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
 ตำรำงแสดงปริมำณน ำเข้ำสินค้ำตำมบัญชีแนบท้ำย CITES สวยงำม 

 

 

 
 กรำฟแสดงปริมำณน ำเข้ำสินค้ำ CITES สวยงำม 

 

 

สินค้ำ Cites น ำเข้ำเพ่ือเลี้ยงสวยงำม ต.ค.59-มี.ค.60 

ชนิด สินค้ำ 

ชือสำมัญ ชือวิทยาศาสตร์ จ ำนวน(ตัว) 

ปลาตะพดั Scleropages formosus 553.00 
จระเข้น ้าเค็ม Crocodylus porosus 300.00 

ปลาอะราไพม่า  Arapaima gigas 1.00 
พะยูนแมนนาที Trichechus senegalensis 3 



 

47 
 

ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
สินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออกCites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังจระเข้หมกัเกลือ 

สำยนำฬิกำหนังจระเข ้ สำยนำฬิกำหนังจระเข ้

หนังจระเข้หมกั
เกลือ 

หนังจระเข้
ฟอก 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
ภำพกำรตรวจสัตว์น้ ำน ำเข้ำเพ่ือบริโภค ปี2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ปลำแซลมอน
แช่ข็ง 

ปลำทูน่ำแช่แแข็ง 

หอยเม่นมีชีวิต 

กุ้งล็อบสเตอร์ ปูอลำสก้ำ 

กุ้งมังกรมีชีวิต 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปูมีชีวิต กุ้งกุลำด ำแช่แข็ง 

กั้งมีชีวิต ตะพำบมีชีวิต 

ปลำกะพงแช่แข๋ง กุ้งกุลำด ำมีชีวิต 
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ข้อมูลสถิติปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประมง (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(TG) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีอาคารตรวจสอบสินค้า
ส่งออก(CE) 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(TG) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(TG) 
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ผลงำนทำงวิชำกำร 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลงานทางวิชาการอยู่ระหว่างการ
ด้าเนินงาน จ้านวน 3 เรื่อง ตามรายละเอียดข้างล่างนี  
 

 

ล ำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้ด ำเนินกำรวิจัย สถำนะ 
1 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการ

ส่งออกสัตว์น ้าสวยงามด่านตรวจสัตว์น ้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2558-2560 

นายภาวาส โคตรพงศ์ 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

2 การควบคุมและตรวจสอบการน้าเข้าปลา
คาร์พมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่าน
ตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 

นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์ 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

3 การควบคุมและตรวจสอบการน้าเข้าปลาทู
น่าครีบเหลืองแช่เย็น แช่แข็งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2558   

นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์ 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 
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ปัญหำอุปสรรค์ในกำรปฎิบัติงำน และควำมท้ำทำยต่อกำรแก้ปัญหำ 

 

อุปสรรค์ในกำรปฎิบัติงำน วิธีกำรแก้ปัญหำ และควำมท้ำทำยต่อกำรแก้ปัญหำ 

 

ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ปัญหำ ควำมท้ำทำย 
1. ข้าราชการไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น า้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มีพื นท่ีปฏิบัติงาน 4 จุดหลัก ตลอด 24 ช่ัวโมง จึงมี
ความจ้าเป็นท่ีต้องใช้ปริมาณอัตราก้าลังเจ้าหน้าทีสู่ง
ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนกันตลอดเวลา 

ระยะต้น รับโอนยา้ยข้าราชการและ
พนักงานราชการ 
 
ระยะถดัมา เพิ่มกรอบอัตราก้าลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ
ภายในด่านตรวจสัตว์น ้า ฯ  

กระบวนการเพิ่มกรอบอัตราก้าลัง
ต้องมีการพิจารณาหลายขั นตอน
และใช้ระยะเวลานาน 

2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสตัว์น ้าท่ัวประเทศขาดการ
รับทราบแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเหตุให้บางครั งต้อง
ใช้ดุลยพินิจเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ที่จ้าเป็น
เร่งด่วน 

การปรับปรุงคู่มือปฏิบตัิงานด่านตรวจ
สัตว์น ้าให้มีความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะลักษณะ
งานเฉพาะของแต่ละด่านตรวจสตัว์น ้า 

ลักษณะพื นท่ีและการปฏิบัติงานท่ี
เฉพาะเจาะจงแต่ละด่านตรวจสัตว์
น ้า ทีห่ลากหลายและยากต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยใหม้ี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของน้อยที่สุด 

3. ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของขาดการ
รับทราบหรือไม่ปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายอยา่ง
ถูกต้อง เป็นผลให้บ่อยครั งเกิดความผิดพลาด สินค้า
ประมงไม่สามารถส่งออกน้าเข้าได ้หรือล่าช้ากว่า
ก้าหนด รวมไปถึงการน้าเข้า ส่งออกสินค้าประมงท่ี
ผิดกฎหมายทั งโดยตั งใจและไมต่ั งใจ 

เพิ่มความเขม้ข้นในการบังคับใช้
กฎหมายและเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของอย่างครบถ้วน 
 

การเสริมสรา้งและรณรงค์เพื่อเพิ่มพนู
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะเครือข่ายจากภาครัฐ ให้
ร่วมมือท่ีจะช่วยเป็นผู้ตรวจสอบ 
ป้องกันการกระท้าผดิกฎหมาย 
 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกของ
เจ้าหน้าท่ีที่ดีให้แก่ภาคประชาชน 

4. หลักการปฏิบตัิงานด้านเอกสารไมส่อดคล้องกับ
กระบวนการท้างานจริง โดยเฉพาะที่ตั งส้านักงาน 
กับบริเวณทีต่รวจสอบสินค้าสัตว์น า้มีชีวิตหรือสินค้า
ประมงท่ีต้องการคณุภาพและความสดสูง 

ระยะแรก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกระบวนงานท่ีถูกต้องอย่าง
เคร่งครดั ผ่านการประเมินความเสี่ยง
ของด่านตรวจสตัว์น ้า ฯ  
 
ระยะถดัมา ขอจัดสรรพื นท่ีปฏิบัตงิาน
ภายในพื นที่เขตปลอดอากร ให้เหมาะ
กับการปฏิบัตจิริง อันท่ีจะเป็นการ
อ้านวยความสะดวกทั งผู้ประกอบการ
และเจา้หน้าท่ี 

ผู้ประกอบการและตัวแทนออก
ของมีความต้องการปฏิบตัิงานให้
ใช้เวลาน้อยที่สุด ลดขั นตอนให้
ได้มากท่ีสุดการ 
 
ขอจัดสรรพื นท่ีภายในท้าได้ยาก 

5 ปัญหาการเลือกปฏิบตัิ ท้าให้เกิดการบริการที่ไม่
เท่าเทียมกันของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน 

สร้างความตระหนักต่อการมีจรยิธรรม
ในการท้างานท่ีดีแก่ทั งเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ประกอบการ 
 
หน่วยงานต้องยกย่องส่งเสริมผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรมที่ด ี

การลดสิ่งที่อาจน้าไปสู่การขดักัน
แห่งผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 



 

53 
 

ประกำศ และหนังสือด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

 
ประกำศ และหนังสือด่ำนตรวจสัตว์น้ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

ปีงบประมาณ 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ ได้จัดท้าประกาศและหนังสือด่าน
ตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-suvarnabhumi รายละเอียดดังนี  

1. ประกาศด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง เวลาปฏิบัติงานรับเรื่องค้าขอ จัดท้า และ
แก้ไขใบอนุญาต Fisheries Single Window ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

2. ประกาศด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องการด้าเนินการตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 พฤาภาคม 2560 

3. หนังสือด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการลักลอบ
น้าเข้ากุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

4. หนังสือด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ขั นตอนการส้าแดง
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพ่ือการส่งสัตว์น ้าออกนอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Health Certificate) 
ต่อด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 

5. หนังสือด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการตรวจปล่อยสินค้าประมง 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 

6. หนังสือด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอขอบคุณ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-suvarnabhumi
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