
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ขอเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแกปญหา หรือการพัฒนางานของหนวยงาน 
เรื่อง การพัฒนากระบวนงานตรวจสอบเอกสารและสินคาประมง เขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 
 
 
 

 
โดย 

 
ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลติ 
กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คํานํา 

 

 ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในฐานะหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบและตรวจสอบ

กิจกรรมการนําเขา สงออก และนําผานสินคาประมง ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีไดรับมอบอํานาจ

หนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  โดยเฉพาะการตรวจสอบสินคาประมงบริเวณเขตปลอดอากร (Free zone) 

ซ่ึงเปนชองทางหลักในการนําเขา สงออก และนําผานสินคา ของทาอากาศยาน ฯ โดยดานตรวจสัตวนํ้า ฯ มี

ความจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตเง่ือนไขระยะเวลาท่ีจํากัดเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับสินคา ควบคูไปกับ

ความถูกตองและม่ันใจไดวาสินคาประมงเหลาน้ันจะไมเปนภัยตอระบบนิเวศ และมีความปลอดภัยของผูบริโภค 

รวมถึงไมเก่ียวของกับการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ตลอดจนเง่ือนไขท่ี

เก่ียวของอ่ืน  ๆท้ังจากภายในประเทศ และตางประเทศ 

 

               ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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เรื่อง การพัฒนากระบวนงานตรวจสอบเอกสารและสินคาประมง เขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารและสินคาประมง ณ วันนําเขา สงออก และนําผาน ถือเปน

กิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุดของดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือใหมั่นใจวาใบอนุญาตและ

เอกสารประกอบ พรอมท้ังสินคาประมง ถูกตองตามที่ผูประกอบการขออนุญาตไวลวงหนา อันจะเปนการ

ปองกันปญหา การแพรกระจายของโรคระบาดในสัตวนํ้า การคุกคามของสัตวน้ําตางถิ่น การลักลอบคาสัตวปา 

และการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นในการตรวจสอบแกประเทศตนทาง

และปลายทางอยางสําคัญ  

  อยางไรก็ตาม สินคาประมงสวนใหญที่มีการใชบริการผานเขตปลอดอากร ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ มีขอจํากัดในเร่ืองระยะเวลา อุณหภูมิ และพื้นที่การตรวจสอบสินคา ประกอบการกับสินคาสวนใหญ

เปนสินคาประมงมีชีวิต หรือเปนสินคาประมงที่มีความตองการคุณภาพความสดสูง รวมถึงปริมาณเท่ียวของสินคา

ท่ีมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดานตรวจสัตวน้ําอ่ืนๆ สงผลใหบอยครั้งในทางปฏิบัติ ดานตรวจสัตวนํ้า ฯ 

ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ รวมถึงสินคาประมงในชวงระยะเวลาและพื้นท่ี

ท่ีจัดหาไวไดอยางพรอมกันได นอกจากนี้ พื้นที่ในเขตปลอดอากรท่ีใชในการเปดตรวจสินคาบางบริเวณยังมีความเสี่ยง

ตอการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงมิใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสินคาไดไมยากนัก ยิ่งไปกวาน้ัน ภายใตทรัพยากรบุคคล 

ท่ีมีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะจุดปฏิบัติงานบางจุดของดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ที่มีเพียงนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

ปฏิบัติหนาที่แตเพียงผูเดียว ซึ่งตําแหนงดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี

ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  สงผลใหดานตรวจสัตวนํ้า ฯ ยังไมมีแนวทางการสั่งการใหตัวแทน

ออกของนําสินคาประมงมาเปดตรวจสอบ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และรับรองความถูกตองอยางเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีไดอยางชัดเจน อาศัยเพียงความรวมมือจากตัวแทนออกของ และหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ภายในเขตปลอดอากรเทาน้ัน ซึ่งสงผลให ตัวแทนออกของบางรายสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสินคาประมงได

อยางไมผิดกฎหมายแตอยางใด ทั้งนี้หากดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ตองดําเนินการอยางครบถวนและถูกตองตาม

ขั้นตอนอาจสงผลเกิดความเสียหายตอสินคาประมง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาและพิธีการตรวจปลอย

สินคาในพ้ืนที่เขตปลอดอากรอยางมีนัยสําคัญ 

  ภายใตขอจํากัดเบื้องตน ดังกลาว ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ มีความจําเปนตองเตรียมความพรอม

ในการจัดหาเครื่องมือท่ีจะใชตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงใหเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการใหนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) สามารถดําเนินการไดอยางทันที หากไดรับการแตงตั้ง

เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 วัตถุประสงคเพ่ือใหการนําเขา สงออก และ

นําผาน สินคาประมงไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ควบคูไปกับความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินพิธีการทั้งใน

ฝงของเจาหนาที่และผูประกอบการ 
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บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ 

 บทวิเคราะห 

 การพัฒนากระบวนงานตรวจสอบเอกสารและสินคาประมง เขตปลอดอากร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โดยใชหลักวิเคราะหปจจัยแวดลอม หรือ SWOT Analysis (Team FME, 2013) ทั้งปจจัยแวดลอมภายใน (จุดแข็ง – 

จุดออน) และปจจัยแวดลอมภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) เพ่ือหาแนวทางความเปนไปไดประกอบการเสนอ

แนวความคิด ซึ่งวิเคราะหไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  
 

จุดแข็ง (Strengths)    จุดออน (Weaknesses) 

S1. ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ มีสํานักงานครอบคลุมจดุ

ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารประกอบ และสินคา

ประมง 

S2. ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ มีเจาหนาท่ี ประจําสํานักงาน

เพ่ือรอรับการปฏิบัติงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอ

สัปดาห 

 

W1. จุดตรวจสินคา และจุดตรวจเอกสารอยูคนละ

บริเวณ 

W2. พนักงานเจาหนาที่ ตาม พรก. การประมง พ.ศ.

2558 ยังไมครอบคลุมทุกจุดปฏิบัติงาน 

W3. ไมมีระเบียบใหผูนําเขา สงออก นําผาน ตองนํา

สินคาประมงมาตรวจท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่งอยางเปน

ทางการ 

  โอกาส (Opportunities)   อุปสรรค (Threats) 

O1. พื้นที่เขตปลอดอากรมีอาณาเขตที่ชัดเจน 

O2. นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) อยู

ระหวางการพิจารณาแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่

ตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558 

O3. กฎระเบียบมีการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความถูกตองใบอนุญาต เอกสารประกอบ 

และสินคาประมงกอนการนําเขา สงออก และนําผาน 

อยางชัดเจน  

T1. ใบอนุญาตนําเขา สงออก และนําผาน ตาม พรก. 

การประมง พ.ศ. 2558 ยังไมมีสวนที่สําแดงวา 

เจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงเปนที่

เรียบรอยแลว 

T2. บริเวณพ้ืนที่ตรวจสินคาประมง ยังไมมีระบบ

ควบคุมการสลับสับเปลี่ยนสินคา ท่ีดีเพียงพอ  

T3. สถานีพักสินคาบางแหงใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ในระดับต่ําตอการ

ตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงของ  

T4. นโยบายการขึ้นระบบการตรวจรวมสินคาระหวาง

กรมประมงและกรมศุลกากร ยังไมครอบคลุมถึง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 
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จากตารางที่ 1  สามารถนํามาอธิบายจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังน้ี 

 สภาพแวดลอมภายใน 

 - จุดแข็ง (Strengths: S) 

 S1. ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ มีสํานักงานประจําอยู ณ จุดตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารประกอบ และ

สินคาประมง ไดแก บริเวณอาคารตรวจสินคาขาออก (Customs Export Clearance building หรือ CE) 

บริเวณอาคารตรวจสินคาขาเขา (Customs Import Clearance building หรือ CI) และอาคารสถานีพักสินคา 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ (Terminal Operator TG หรือ TMO-TG) อยางไรก็ตามยังมีสถานี

พักสินคาอีกแหง ไดแก สถานีพักสินคา บริษัท บางกอก ไฟลท เซอรวิสเซส จํากัด (Terminal Operator BFS 

หรือ TMO-BFS) ที่ยังไมมีสํานักงานของดานตรวจสัตวน้ํา ฯ อยางเฉพาะเจาะจง 

S2. ดานตรวจสัตวนํ้า ฯ มีเจาหนาท่ี ประจําสํานักงาน เพื่อรอรับการปฏิบัติงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 

7 วันตอสัปดาห อยางไรก็ตาม สํานักงานดานตรวจสัตวน้ํา ฯ บางจุด ยังมีเจาหนาท่ีประจําการ ไดแก

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ซึ่งยังไมมีอํานาจตรวจสอบสินคาประมง ตามกฎหมาย 

 - จุดออน (Weaknesses: W) 

 W1. จุดตรวจสินคา และจุดตรวจเอกสารอยูคนละบริเวณ ทําใหบอยครั้งเกิดความลาชาในการ

ปฏิบัติงานเนื่องจาก หากขาราชการประจําดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีไมสามารถดําเนินการ

ตรวจสินคาได ก็จะมอบหมายใหเจาหนาที่ผูชวยอ่ืนๆ เปนผูตรวจสินคา อยางไรก็ตามเจาหนาที่เหลานั้นไมมี

อํานาจในการลงนามตรวจปลอย จึงตองแจงผลการตรวจสอบสินคากลับมาใหขาราชการเปนผูลงนามตรวจปลอย 

W2. พนักงานเจาหนาท่ี ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ยังไมครอบคลุมทุกจุดปฏิบัติงาน โดย

ดานตรวจสัตวนํ้า ฯ มีขาราชการและพนักงานราชการประจําอยูทุกจุดปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม ในบางจุดปฏิบัติงาน

จะมีเฉพาะพนักงานราชการ เชน สถานีพักสินคา ซึ่งปจจุบันยังไมมีอํานาจในการตรวจสินคาประมงในฐานะ

พนักงานเจาหนาที่ตาม พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 อยางถูกตอง 

 W3. ไมมีระเบียบใหผูนําเขา สงออก นําผาน ตองนําสินคาประมงมาตรวจท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

อยางทางการ โดยเฉพาะ สืบเนื่องจากจุดออน W2. ที่พนักงานเจาหนาที่ ฯ ยังมีไมครอบคลุมจุดตรวจสินคาใน

พ้ืนที่เขตปลอดอากรจํานวน 4 บริเวณหลัก ไดแก อาคาร CE อาคาร CI อาคาร TMO-TG และอาคาร TMO-BFS 

โดยปจจุบัน ผูดูแลการนําเขาหรือนําออกสินคาออกจากสถานีพักสินคา (TMO) ใหความรวมมือกับดานตรวจ

สัตวนํ้า ฯ ในอันที่จะใหนําสินคาเขาหรือออกจากสถานีพักสินคาไดตองมีการลงนามลายมือชื่อเจาหนาท่ีดาน

ตรวจสัตวน้ํา ฯ ผูตรวจปลอยสินคาประมงเสียกอน ซึ่งระบบการลงนามตรวจปลอยของดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ยัง

เปนเพียงการลงนามขั้นตอนเดียวที่ครอบคลุมทั้งการตรวจเอกสารและการตรวจสินคาประมงเบ็ดเสร็จ 

เนื่องจากเหตุผลดานทรัพยากรบุคคลขางตน ทําใหบอยครั้ง ตัวแทนออกสามารถหลบเลี่ยงการนําสินคามาให

เจาหนาที่ตรวจสอบ ณ บริเวณท่ีนัดแนะกันไว เมื่อนําสินคาออกนอกอาคารสถานีพักสินคาไดแลว นอกจากน้ี 

พนักงานเจาหนาที่ก็มีความเสี่ยงตอความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น กรณีท่ีไดลงนามตรวจปลอยสินคา เพื่อให
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ตัวแทนออกของนําสินคาออกจากสถานีพักสินคาไดแลว แตเมื่อตรวจสอบสินคาจริงพบวาไมตรงตามสําแดงกับ

ท่ีขออนุญาตนําเขา หรือสงออก 

 สภาพแวดลอมภายนอก 

 - โอกาส (Opportunities: O) 

 O1. พ้ืนท่ีเขตปลอดอากรมีอาณาเขตท่ีชัดเจน สามารถควบคุมการเขาออกของสินคาได มีระบบ

กลองวงจรปดครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถตรวจสอบยอนกลับการลักลอบการตรวจสอบ

สินคาได อยางไรก็ตาม การปองกันขางตน เปนเพียงการปองกันที่ปลายเหตุ ซึ่งสวนใหญสินคาที่มีความเสี่ยงได

ถูกลักลอบนําเขา สงออก หรือนําผาน เรียบรอยแลว 

O2. นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) อยูระหวางการพิจารณาแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทําใหดานตรวจสัตวนํ้าขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีไดเพ่ิมข้ึน 

O3. กฎระเบียบมีการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต เอกสารประกอบ 

และสินคาประมงกอนการนําเขา สงออก และนําผาน อยางชัดเจน ซึ่งไดแก ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา พ.ศ. 2560 และ 

ประกาศกรมประมง เร่ือง หลักเกณฑและขอปฏิบัติในการสงออกหรือนําผานสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า พ.ศ. 2561 

ซึ่งกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารประกอบ และสินคาประมงใหถูกตองครบถวน

กอนการนําเขา สงออก และนําผาน 

 - อุปสรรค (Threats: T) 

 T1. ใบอนุญาตนําเขา สงออก และนําผาน ตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558 ยังไมมีสวนที่สําแดงวา 

เจาหนาท่ีไดตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงเปนที่เรียบรอยแลวอยางเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะชวยใหหนวยงาน

ท่ีควบคุมการเขาออกสินคาออกจากเขตปลอดอากรหรือสถานีพักสินคาไดรับทราบ 

T2. บริเวณพ้ืนที่ตรวจสินคาประมง ยังไมมีระบบควบคุมการสลับสับเปลี่ยนสินคาที่ดีเพียงพอ  

ทําใหบอยคร้ังที่เจาหนาที่ตรวจสอบพบขอสันนิษฐานวาอาจมีการหลบเลี่ยงไมนําสัตวน้ําที่อาจผิดกฎหมายมา

ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

T3. สถานีพักสินคาบางแหงใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ในระดับต่ําในการ

ตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงของ ทําใหเกิดพื้นท่ีเสี่ยงตอการลักลอบนําเขา สงออก และนําผานสัตวนํ้า 

T4. นโยบายการขึ้นระบบการตรวจรวมสินคาระหวางกรมประมงและกรมศุลกากร ยังไม

ครอบคลุมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ภายในเขตปลอดอากรเน่ืองจากการนําเขา สงออก และนําผาน ยัง

เก่ียวของถึงหนวยงานผูใหบริการสถานีพักสินคา รวมถึงสายการบิน ที่ยังไมมีการเชื่อมขอมูลระบบตรวจรวมกัน

กับกรมศุลกากรและกรมประมง ทําใหพบการนําสินคาประมงที่ยังไมผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีเขาหรือ 

นําออกจากสถานีพักสินคา หรือเครื่องบินได 
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 ทั้งนี้ไดนําผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) มาใชวิเคราะหจัดทํา TOWS Matrix 

(Heinz, 1982) เพื่อหาขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน  ภายใตการผสมผสานของปจจัยสภาพแวดลอมภายใน

กับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 TOWS Matrix 

 

            ปจจัยภายใน 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 

S1 – S2 

จุดออน 

W1 – W3 

โอกาส 

O1 - O3 

กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส 

(SO Strategy) 

- เตรียมพรอมกลไกในการตรวจสอบ

เอกสารและสินคาประมงอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ (S1, S2, O1, O2, O3) 

กลยุทธจุดออนกับโอกาส 

(WO Strategy) 

- เตรียมความพรอมประชาสัมพันธให

หนวยงานในพ้ืนที่และตัวแทนออกของ 

รับทราบแนวทางตรวจสอบเอกสารและ

สินคาประมงที่ถูกตอง (W1, W3, O1, 

O2, O3) 

อุปสรรค 

T1 – T3 

กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค 

(ST Strategy) 

- จัดหาระบบเฝาระวัง และระบบ

ตรวจติดตามการกระทําผิด ภายใน 

(S1, S2, T1, T2, T3, T4) 

กลยุทธจุดออนกบัอุปสรรค 

(WT Strategy) 

- เตรียมความพรอมการบังคับใชกฎหมาย

อยางเต็มรูปแบบ (W1, W2, W3, T1, 

T2, T3) 

 

 กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส (SO Strategy) ไดแก เตรียมพรอมกลไกในการตรวจสอบเอกสารและ

สินคาประมงอยางเต็มประสิทธิภาพ (S1, S2, O1, O2, O3) 

 กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค (ST Strategy) ไดแก การเสริมสรางการแลกเปลี่ยนองคความรูที่เปน

ประโยชนตอกิจกรรมเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมง (S1, S2, T1, T2) 

 กลยุทธจุดออนกับโอกาส (WO Strategy) ไดแก เตรียมความพรอมประชาสัมพันธใหหนวยงานใน

พ้ืนทีแ่ละตัวแทนออกของ รับทราบแนวทางตรวจสอบเอกสารและสินคาประมงท่ีถูกตอง (W1, W3, O1, O2, O3) 

                กลยุทธจุดออนกับอุปสรรค (WT Strategy) เตรียมความพรอมการบังคับใชกฎหมายอยางเต็ม

รูปแบบ (W1, W2, W3, T1, T2, T3) 
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 แนวคิด 

 แนวคิดการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบเอกสารและสินคาประมง เขตปลอดอากร ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ มีเปาหมายใหดานตรวจสัตวน้ํา สามารถดําเนินการการตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารประกอบ 

และสินคาประมงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนไปตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว ควบคูไปกับการอํานวยความ

สะดวกแกเจาหนาที่และผูประกอบการในดานการประหยัดระยะเวลาการดําเนินพิธีการกับดานตรวจสัตวน้ํา ฯ 

ท่ีมีผลแปรผกผันกับคุณภาพความสดของและอัตราการรอดชีวิตของสินคาประมง 

ขอเสนอ 

1. จัดสรางกลไกการตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารประกอบ และสินคาประมงอยางเปนระบบ 

สามารถใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพรอมไดอยางทันที เมื่อมีการ

แตงตั้งให นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

ไดแก ตราประทับแบบ 2 ขั้นตอน กลาวคือ  

1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารประกอบ จะใชตราประทับ ท่ี 1/2 สีแดง

(ภาคผนวก) ซึ่งจะระบุรายละเอียดที่สําคัญ โดยเฉพาะ พ้ืนท่ีบริเวณที่ที่ถูกกําหนดใหนําสินคาชุดนั้นๆ มา

ตรวจสอบ ท้ังนี้ หากพบวาใบอนุญาต และเอกสารประกอบยังไมถูกตอง ครบถวน สมบูรณ พนักงานเจาหนาท่ี

จะทําเคร่ืองหมายวงกลมรอบผลการตรวจสอบเอกสารคําวา “ไมถ ูกตอง” พรอมระบุเหตุผล เทานั้น โดยไมตอง

ระบุรายละเอียด ทําเครื่องหมายวงกลม และลงนาม ในสวนอ่ืนแตอยางใด จนกวาจะถูกแกไขใหถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ 

1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบสินคาประมง จะใชตราประทับท่ี 2/2 สีเขียว (ภาคผนวก) ซึ่งจะระบุ

รายละเอียดท่ีสําคัญ โดยเฉพาะรายละเอียดการเปดตรวจสอบสินคาประมง ทั้งน้ี หากพบวาสินคาประมงไม

ถูกตองตรงกับที่สําแดงในใบอนุญาตและเอกสารประกอบ พนักงานเจาหนาที่จะทําเครื่องหมายวงกลมรอบผล

การตรวจสอบสินคาคําวา “ไมถูกตอง” พรอมระบุเหตุผล และคําสั่งให “ระงับการนําเขา สงออก หรือนําผาน” 

พรอมระบุเหตุผล เทานั้น โดยไมตองระบุรายละเอียด ทําเครื่องหมายวงกลม และลงนาม ในสวนอ่ืนแตอยางใด 

จนกวาจะถูกแกไขใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

2. จัดทําประกาศดานตรวจสัตวน้ํา เพ่ือแจงใหตัวแทนออกของ ผูประกอบการ ใหความรวมมือ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด มฉิะนั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

3. ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการควบคุมการนําเขา สงออก 

และนําผานสินคาประมงภายในเขตปลอดอากร รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของดานตรวจสัตวน้ํา และใหความ

รวมมือไมอนุญาตใหนําสินคาประมงเขา ออก หรือผานราชอาณาจักร ตอไปได 
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ระยะเวลา และแผนการดําเนินการ 

 

ตารางที่ 3 ระยะเวลา และแผนการดําเนนิการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินการ 
วัน (ระยะเวลาหลังจากประกาศกระทรวง ฯ 

แตงตั้งพนกังานเจาหนาที ่ฯ ) 

15 30 45 60 75 90 

1. ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติแกเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา 

ทสภ. พรอมกําหนดวันบังคับใชภายใน 30 วัน 

      

2. จัดทําตราประทับ       

3. ประชาสัมพันธ       

    3.1 จัดทําประกาศดานตรวจสัตวนํ้า เพื่อใหผูประกอบการและ

ตัวแทนออกของรับทราบและใหความรวมมือปฏิ บัติ  พรอม

ประชาสัมพันธผานชองทาง Line application และสื่อสังคม

ออนไลน ไดแก Facebook และเว็บไซต ดานตรวจสัตวนํ้า ฯ 

รวมถึงปดประกาศ ณ สํานักงานดานตรวจสัตวน้ํา 

      

    3.2 จัดทําหนังสือดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ไปยังหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เก่ียวของกับการควบคุมการนําเขา สงออก และนําผาน

สินคาประมงภายในเขตปลอดอากร รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของ

ดานตรวจสัตวน้ํา และใหความรวมมือ 

      

4. ดําเนินการใชจริง ระยะตน       

5. ประเมินผลการปฏิบัต ิ       

    5.1 รายงานผลการปฏิบัติ แกกองควบคุมการคาสัตวน้ําและ

ปจจัยการผลิต รายละเอียดระดับการบรรลุเปาหมาย ความทาทาย 

และแนวทางการพัฒนางานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติที่เปนไปไดจริง  

      

    5.2 ปรับปรุงแกไขปญหาหรือผลกระทบเบื้องตน        

6. ดําเนินการปฏิบัติควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด       
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ดานตรวจสัตวน้ําสามารถวางแผนการตรวจสินคาประมงกับผูประกอบการไดอยางชัดเจนเปน

ลายลักษณอักษร และนํามาใชเปนหลักฐานทางราชการได 

2. ดานตรวจสัตวน้ําสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเกิดกรณีหลบ

เลี่ยงไมใหตรวจสินคาและลักลอบนําสินคาเขาหรือออกนอกเขตปลอดอากร 

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการนําเขา สงออก และนําผานสินคา

ภายในเขตปลอดอากรสามารถพิจารณาการควบคุมการเขาออกสินคาไดงายขึ้น  

4. สามารถนําไปปรับใชกับดานตรวจสัตวนํ้าอื่นๆ ท่ีมีลักษณะงานที่คลายกันได 

5. กระบวนการควบคุมคุมตรวจสอบเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 

 

  ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                 ผูเสนอแนวคิด 

          16 กรกฎาคม 2561 

 

 

 เอกสารอางอิง 
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Team FME. (2013). SWOT Analysis Strategy Skills. Retrieved April 16, 2015, from 

http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-swot-analysis.pdf  
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ภาคผนวก 

 

ตราประทับ กรณีนําเขาสินคาประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบเอกสารกอนการสงออก สัตว น้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสัตวน้ํา 
 

ตรวจเม่ือวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. บริเวณ             . 
MAWB เลขที ่                               เท่ียวบิน               Invoice เลขท่ี                     วันท่ี            . 

ผลการตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอง  /  ไมถูกตอง ระบ ุ                                                            . 

จึงให  สงออกสินคาได  /  รับการตรวจสินคา  บริเวณ  อาคาร CE /  สถานีพักสินคา TG  /  สถานีพักสินคา BFS 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวนํ้า ทสภ. ผูตรวจสอบเอกสาร 
        (                                          ) 
ตําแหนง                                         .    
 

การตรวจสอบสินคา สัตวน้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสัตวน้ํา ที่ขออนุญาตสงออก 
 

ตรวจเม่ือวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. 
บริเวณ  อาคาร CE  /  สถานีพักสินคา TG  /  สถานีพักสินคา BFS   จํานวนกลองท้ังหมด                กลอง 
หมายเลขกลองท่ีเปด                                              .หมายเลขสติ๊กเกอร/ซีล                              . 

ผลการตรวจสอบ ถูกตอง  /  ไมถูกตอง ตามสําแดง ระบุ                                                         . 

จึงให  ทําการสงออกได  /  ระงับการสงออก ระบ ุ                                                             . 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวนํ้า ทสภ. ผูตรวจสินคา 
        (                                          )     
ตําแหนง                                         .     

ดานตรวจสตัว น้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 1/2 (นําเขา) 

ดานตรวจสตัว น้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 2/2 (สงออก) 
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ตราประทับ กรณีสงออกสินคาประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบเอกสารกอนการนําเขา สัตวน้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสัตวน้ํา 
 

ตรวจเมื่อวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. บริเวณ             . 
MAWB เลขที ่                               เท่ียวบิน               Invoice เลขท่ี                     วันท่ี            . 

ผลการตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอง  /  ไมถูกตอง  ระบ ุ                                                            . 

จึงให  นําเขาสินคาได  /  รับการตรวจสินคา  บริเวณ  อาคาร CI  /  สถานีพักสินคา TG  /  สถานีพักสินคา BFS 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวนํ้า ทสภ. ผูตรวจสอบเอกสาร 
        (                                          ) 
ตําแหนง                                         .    
 

    ดานตรวจสัตว น้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 1/2 (นําเขา) 

การตรวจสอบสนิคา สตัว น้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสตัวน้ํา ทีข่ออนุญาตนําเขา 
 

ตรวจเมื่อวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. 
บริเวณ  อาคาร CI  /  สถานีพักสนิคา TG  /  สถานีพักสินคา BFS   จํานวนกลองทั้งหมด                 กลอง 
หมายเลขกลองท่ีเปด                                              .หมายเลขสติ๊กเกอร/ซีล                              . 

ผลการตรวจสอบ ถูกตอง  /  ไมถูกตอง ตามสําแดง ระบุ                                                         . 

.จึงให  ทําการนําเขาได  /  ระงับการนําเขา ระบุ                                                                 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวนํ้า ทสภ. ผูตรวจสินคา 
        (                                          ) 
ตําแหนง                                         .     

 

    ดานตรวจสัตว น้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 2/2 (นําเขา) 
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ตราประทับ กรณีนําผานสินคาประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบเอกสารกอนการนําผาน สัตวน้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสัตว น้ํา 
 

ตรวจเม่ือวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. บริเวณ             . 
MAWB เลขท่ี                                เท่ียวบิน               Invoice เลขที ่                    วันท่ี            . 

ผลการตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอง  /  ไมถูกตอง  ระบ ุ                                                            . 

จึงให  นําผานสินคาได  /  รับการตรวจสินคา  บริเวณ  อาคาร CI  /  สถานีพักสินคา TG  /  สถานีพักสนิคา BFS 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวน้ํา ทสภ. ผูตรวจสอบเอกสาร 
        (                                          ) 
ตําแหนง                                         .    
 

ดานตรวจสตัวน้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 1/2 (นําผาน) 

การตรวจสอบสนิคา สตัว น้ํา / ผลิตภัณฑสัตวน้ํา / สิ่งประดิษฐจากสตัว น้ํา ทีข่ออนุญาตนําผาน 
 

ตรวจเมื่อวันท่ี            เดือน                        พ.ศ.                เวลา                  น. 
บริเวณ  อาคาร CI  /  สถานีพักสนิคา TG  /  สถานีพักสินคา BFS   จํานวนกลองท้ังหมด                 กลอง 
หมายเลขกลองท่ีเปด                                              .หมายเลขสติ๊กเกอร/ซีล                              . 

ผลการตรวจสอบ ถูกตอง  /  ไมถูกตอง ตามสําแดง ระบุ                                                         . 

จึงให  ทําการนําผานได  /  ระงับการนําผาน ระบ ุ                                                            . 
      ลงชื่อ                                   เจาหนาท่ี ดานตรวจสัตวน้ํา ทสภ. ผูตรวจสินคา 
        (                                          ) 
ตําแหนง                                         .     

 

ดานตรวจสตัวน้ํา ทสภ. 

ตราประทับที่ 2/2 (นําผาน) 


