
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนหนวยงานในสังกัดศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง มีภารกิจหลักในการปองกันสัตวน้ํา

ตางถ่ินชนิดพันธุคุกคาม ปองกันโรคระบาดในสัตวน้ํา และปกปองสัตวน้ําชนิดพันธุหายาก รวมไปถึงการปองกัน

สินคาประมงที่ไมไดมาตรฐานไปสูผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ผานกิจกรรมการควบคุม ปองกัน 

ปราบปราม และบริการการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตที่ใชทางการประมงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยในปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากจะดําเนินการตามภารกิจหลัก

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปแลว ยังไดปฏิบัติตามภารกิจเรงดวน รวมถึงภารกิจตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ตลอดจนบูรณาการปฏิบัติภารกิจรวมกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ท้ังจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกกรมประมง โดยเฉพาะอยางย่ิงกับหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 รายงานประจําป 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงขอมูลภาพรวมของการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวน้ํา  

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มุงเนนปกปกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงคุมครองความปลอดภัยของ

ผูบริโภค ภายใตการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตางๆ  

 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตางๆ ที่ให

ความรวมมือตอการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวนํ้า ฯ เปนอยางดี และหวังวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชน

ตอหนวยงานตางๆ และผูที่สนใจทั่วไป ในการใชคนควาและตรวจสอบอางอิงได โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะนําไปสู

การเพิ่มพูนความรูความเขาใจจนเกิดเปนความรวมมืออันดีไปในทิศทางเดยีวกัน 
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ขอมูลเบื้องตน อํานาจหนาที่ และโครงสราง 

 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนหนวยงานในสังกัดศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต กรมประมง จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2527 เนื่องจากในขณะนั้นมี

การลักลอบนําเขาปลาปรันยาซึ่งถือเปนสัตวน้ําที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เขามาในประเทศไทย โดยมีกรมประมงมีความ

กังวลวา หากปลาชนิดนี้หลุดรอดสูแหลงน้ําสาธารณะจะกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนได และในระยะยาวอาจสงผลกระทบ

ตอความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเปนการควบคุมเฝาระวังการลักลอบนําเขาสัตวนํ้าชนิดที่เปนภัยคุกคามดังกลาว 

กรมประมงจึงไดจัดตั้งดานกักกันสัตวน้ําข้ึนที่ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมืองในขณะน้ัน) ตอมาในป พ.ศ. 2539 ดาน

กักกันสัตวน้ําไดยกฐานะเปนฝายตรวจสัตวน้ํา ภายใตสังกัดฝายอนุรักษทรัพยากรประมง โดยไดมีการจัดตั้งดานตรวจสัตว

น้ําขึ้นตั้งอยูที่   ทาอากาศยานกรุงเทพ ภายใตฝายตรวจสัตวน้ํา ตอมาในป พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจ และ

โครงสรางตามกฏกระทรวงการแบงสวนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยาน

กรุงเทพ สังกัดอยูในสวนตรวจการคาสัตวน้ํา สํานักบริหารจัดการดานประมง กรมประมง จนกระท่ังในป พ.ศ. 2549 เมื่อ

รัฐบาลไดมีการกอสรางสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลวเสร็จ และเริ่มเปดดําเนินการขึ้นอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 

กันยายน พ.ศ.2549 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานกรุงเทพ จึงไดยายจากทาอากาศยานกรุงเทพ มาเปดดําเนินการและ

เปลี่ยนชื่อเปน “ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

 ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ  การนําเขา นํา

ออก และนําผานสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต รวมถึงการอายัดและกักกันสัตวน้ําตลอดจนเสนอแนวทางใน

การกําหนดมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการการควบคุมการคาสัตวน้ํา เพื่อใหเหมาะสมและทันตอสถานการณความเสี่ยง

ของโรคระบาด การสูญพันธุของชนิดพันธุสัตวน้ําหายาก และความปลอดภัยดานอาหาร ผานการปฏิบัติงานตามอํานาจ

หนาที่ท่ีไดรับมอบตามกฎหมายและตามหลักธรรมาภิบาล ในการท่ีจะใหผูประกอบการและตัวแทนออกของไดรับความพึง

พอใจสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการและตัวแทนออกของท่ีนําเขา นําออก และนําผานสินคาประมงผานทางทา

อากาศยานสุวรรณภูมินั้น มีความจําเปนที่ตองทํางานแขงกับเวลาอยางมาก เนื่องจากประเภทสินคาประมงสวนใหญจะเปน

สัตวนํ้ามีชีวิต หรือเปนสัตวนํ้าท่ีมีสภาพเนาเสียงาย ประกอบกับมีราคาสูง จึงเปนความทาทายท่ีสําคัญของเจาหนาท่ีดาน

ตรวจสัตวน้ํา ฯ ตอการปฏิบัติงานเพื่อใหประเทศชาติไดรับประโยชนสูงสุด และลดผลกระทบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมให

ไดมากท่ีสุด 

ปจจุบัน ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รับผิดชอบตามพื้นที่เขตสํานักงานศุลกากรตรวจสินคา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (เขตปลอดอากร) และเขตสํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร

ผูโดยสาร) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงตอการลักลอบนําเขา นําออก และนําผานสินคาประมงทั้งหมด 
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ขอมูลเบื้องตน อํานาจหนาที่ และโครงสราง (ตอ) 

  

อํานาจหนาที่ 

1.ปฎิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ อายัด กักกัน การนําเขา นําออก นําผานสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

2.ปฏิบัติงานและพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา (Health certificate) และ

หนังสือรับรองอื่น  ๆท่ีเกี่ยวของกับการนําเขา นําออก สงผานสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต 

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

3. กํากับ ควบคุมดูแลและแนะนําการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตามการนําเขา นําออก นําผาน และ

การเคลื่อนยายสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต รวมถึงการอายัด กักกันและทําลาย

วาดวยสัตวนํ้าท่ีเปนพาหะของโรคระบาด สัตวนํ้าท่ีไมไดคุณภาพมาตรฐานตอการบริโภค และสัตวนํ้าใกลสูญพันธุ

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4. สุมตัวอยางสัตวน้ําเบื้องตนเพื่อการคัดกรอง และตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการ สําหรับสัตวน้ํา

ที่มีความเสี่ยงดานโรคและคุณภาพมาตรฐาน 

5. กําหนดทิศทาง ประสานงาน บูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ในการควบคุม

ตรวจสอบและปองกันปราบปรามการลักลอบนําเขา นําผานสัตวน้ํา ซากสัตวนํ้า ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต 

6. ตรวจสอบ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนสารสนเทศที่เก่ียวกับงานประมง เพื่อให

สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และเสนอแนะแนวทางการกําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรฐาน 
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ขอมูลเบื้องตน อํานาจหนาที่ และโครงสราง (ตอ) 

 

สถานที่ตั้ง 

 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยูที่อาคารตรวจสอบสินคาสงออก เขตปลอดอากร 

(Free Zone) ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทรศพัท  02-134-0504 ,02-134-0720 (อาคารตรวจสอบสินคาสงออก) 

  02-134-0726 (อาคารตรวจสอบสินคานําเขา) 

  02-134-0078 (อาคารผูโดยสารขาเขาชั้น 2) 

  02-137-4892 คลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด  

           E-mail: dof_s1@hotmail.com 

 

พื้นที่การการปฏิบัติงาน 

แบงพื้นที่การปฏิบัติงานออกเปน  

1. อาคารตรวจสอบสินคานําเขา (CI: Customs Import Clearance) 

2. อาคารตรวจสอบสินคาสงออก (CE: Customs Export Clearance) 

3. คลังสนิคาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

4. คลังสนิคาบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด 

5. อาคารผูโดยสาร (Passenger Terminal) 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

นายภรูิธัช  วัชรสินธุ  

นักวิชาการประมงชาํนาญการ 

งานบริหารนโยบายและแผน 

พนักงานราชการ 1 ตําแหนง 

นางสาวอรดี วงศสอนธรรม 

นักวิชาการประมง 

จางเหมาบริการ 1 ตําแหนง 

นายโรจนพงศ  เลิศทวีวุฒิ 

นักวิชาการประมง 

 

งานอนุญาตและตรวจสอบการ

สงออกสินคาประมง 

ขาราชการ 2 ตําแหนง 
นายภาวาส โคตรพงศ 

 นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
นายกิตติพัทธ โรจนะรัตน 

 เจาพนักงานประมงปฎิบัติงาน 
พนักงานราชการ 2 ตําแหนง 

นายศรัณย อรุณฉาย     นักวิชาการประมง 
นายบัณฑติ ลีปายะคณุ  นักวิชาการประมง 

จางเหมาบริการ 5 ตําแหนง 
นายชนินทร สังขวิเศษ       นักวิชาการประมง 
นายณัฐวัตร ทองดํา          นักวิชาการประมง 
นายพงศปณต ศักดา         นักวชิาการประมง 
นายธันวา ชั่งเท่ียง            นักวิชาการประมง 
นางสาวธนภัทร ชยัเศรษฐพงศิ นักวิชาการประมง

งานอนุญาตและตรวจสอบการ

นําเขาสินคาประมง 

ขาราขการ 2 ตําแหนง 
นายธีรยุทธ วิเศษศรี 

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
นายกฤษณ ทิพนภาระ 

 นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 
พนักงานราชการ 3 ตําแหนง 

นายวัชระ เรืองหิรัญ            นักวิชาการประมง 
นางสาวญานิศา วงศประเสริฐ นักวิชาการประมง 
นายจิรายุ ขันเงิน                นักวิชาการประมง 

จางเหมาบริการ 4 ตําแหนง 
นายภาวิชญ หวังประดิษฐ   นักวิชาการประมง 
นายวัชระ แดงอุทยั           นักวิชาการประมง 
นายภีมภากร เสอืพันธุเจรญิ นักวิชาการประมง 
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์        นักวชิาการประมง 
 

งานตรวจสอบการนําเขา นําออก 

และนําผาน อาคารผูโดยสาร 

พนักงานราชการ 2 ตําแหนง 

นายอรรถพล สุรภาพ         นักวิชาการประมง 

นายคมัภีร นามอุทา          นักวิชาการประมง 

 

โครงสรางการทํางานดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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บุคลากร 

 

บุคลากร 

 ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 23 คน 

แบงเปนขาราชการ 5 คน ประกอบดวยนักวิชาการประมงชํานาญการ 1 ตําแหนง ตําแหนงนักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 3 ตําแหนง และ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 1 ตําแหนง พนักงานราชการ 8 คน ตําแหนง

นักวิชาการประมง และจางเหมาบริการทั้งหมด 10 คน   

 

 

 

  

       ขาราชการ 5 คน 

 

   

       พนักงานราชการ 8 คน 

 
  

         

      จางเหมาบริการ 10 คน 
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บุคลากร (ตอ) 

 

อายุของบุคลากร 

ชวงอายุของขาราชการ พบอยูในชวงอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 3 คน และชวงอายุ 40–50 ป 
จํานวน 2 คน สําหรับพนักงานราชการ มีชวงอายุสวนใหญอยูระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 4 คน ขณะที่ชวง
อายุระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป มีจํานวนเทากันอยูที่ 2 คน และจางเหมาบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ 
20–30 ป จํานวน 9 คน และชวงอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 1 คน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงชวงอายุของบุคลากร 

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุดภาพรวมของบุคคลากรดานตรวจสัตวน้ํา ฯ สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 21 คน ตามดวยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน  

 
กราฟแสดงระดับการศึกษาของบุคลากร  
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บุคลากร (ตอ) 

 
 

 

 

    

                                   

              

 

บุคลากรดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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บุคลากร (ตอ) 
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บุคลากร (ตอ) 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

 

การพัฒนาบุคลากร 

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดใหความสําคัญเกี่ยวกับความเจริญ  

กาวหนาของวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานเปนผู

ที่มีความรูความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จึงสนับสนุนและจัดสงใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 

จํานวน 15 หลักสูตร สามารถแบงเปน 3 ดาน แบงออกได 8 ประเภทยอย และมีจํานวนหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

1. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความรู ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและ

ความรูความสามารถดานกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

2. ดานทักษะ (Skills) หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญและคลอง

แคลว หรือ ความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการสั่งสม

ประสบการณและการฝกฝน  

3. ดานสมรรถนะ (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะเชิง พฤติกรรมท่ีเปนผลมาจาก

ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําใหบุคลากรบางกลุม/บางคน ในองคกรปฏิบัติงานได

ผลงานโดดเดนกวาคนอ่ืนๆ ในองคกร  

 

 
 

กราฟแสดงจํานวนหลักสตูรในแตละดาน 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

 

บุคลากรที่เขารับการอบรมดานความรู มีจํานวนรอยละ 35.48 ดานทักษะมีจํานวนรอยละ 48.39  และ

ดานสมรรถนะมีจํานวนรอยละ 16.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของบุคลากรในการอบรมแตละดาน 

ประเภทของการอบรมในแตละดานประกอบดวย 

1. ดานความรู (Knowledge) ประกอบดวย ความรูดานวิชาการ 3 หลักสูตร, ความรูดานสื่อและ

คอมพิวเตอร 2 หลักสูตร และความรูดานกฎหมาย 1 หลักสูตร 

2. ดานทักษะ (Skills) ประกอบดวย ทักษะดานการปฏิบัติการ 2 หลักสูตร และทักษะสื่อและ

คอมพิวเตอร 3 หลักสูตร 

3. ดานสมรรถนะ (Personal Attribute) ประกอบดวย สมรรถนะดานมุงผลสัมฤทธิ์ 1 หลักสูตร 

สมรรถนะดานบริการ 1 หลักสูตร และสมรรถนะดานเช่ียวชาญในงาน 2 หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงจํานวนประเภทการอบรมในแตละดาน 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

  

นอกจากนี้ดานตรวจสัตวน้าํทาอากาศยานสวุรรณภูมิยังไดสงบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนาเชิง

วิชาการและดานอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรดานตรวจสัตวน้าํฯ ดังน้ี 

 
ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร 
ลําดับ หลักสูตร ชื่อนามสกุล/ตําแหนง สถานท่ี วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

1 ประชุมเผยแพรและรับฟงความเห็น

ตอ (ราง) แผนการจัดการชนิดพันธุ

ตางถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง 

นายภูริธัช วัชรสินธุ/

นักวิชาการประมงชํานาญ

การ 

โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดคอน

เวนชั่น 

18 ม.ค. 

2561 

 

กรมประมง 

2 อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ

(สําหรับผูบริหาร) 

นายภูริธัช วัชรสินธุ/

นักวิชาการประมงชํานาญ

การ 

โรงแรมมิราเคลิ 

แกรนดคอน

เวนชั่น 

2 ก.พ. 2562 

 

กรมประมง 

3 อบรมการใชสือ่อิเลก็ทรอนิกส 

(Application) สัตวน้ําที่นําเขา

สงออกและนําผาน 

 

 

นายภูริธัช วัชรสินธุ/

นักวิชาการประมงชํานาญ

การ 

 

นายภาวาส โคตรพงศ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายธีรยุทธ วิเศษศรี/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายกฤษณ ทิพยภาระ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายกิตติพัทธ โรจนะ

รัตน/เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

 

19-20 ก.ย. 

2561 

 

กรมประมง 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

  
ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

ลําดับ หลักสูตร ชื่อนามสกุล/ตําแหนง สถานที่ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
3 อบรมการใชสือ่อิเล็กทรอนิกส 

(Application) สัตวน้ําที่นําเขา

สงออกและนําผาน (ตอ) 

 

นายวัชระ เรื่องหิรญั/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายบัณฑติ ลีปายะคุณ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายอรรถพล สุรภาพ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายคัมภีร นามอุทา/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายจิรายุ ขันเงนิ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

น.ส.ญาณิศา วงศ

ประเสริฐ/นักวิชาการ

ประมง (พนักงาน

ราชการ) 

 

นางสาวอรดี วงศสอน

ธรรม/นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดคอน

เวนชั่น 

18 ม.ค. 

2561 

 

กรมประมง 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

ลําดับ หลักสตูร ชื่อนามสกลุ/ตําแหนง สถานที ่ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ

การนําเขาสงออก นําผานสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑสตัวน้ํา และปจจัยการ

ผลิต สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจ

สัตวน้ํา 

นายภาวาส โคตรพงศ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายธีรยุทธ วิเศษศรี/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายบัณฑิต ลีปายะคณุ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายอรรถพล สุรภาพ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

จ.นนทบุรี  

จ.สระแกว  

จ.ชลบุรี  

จ.สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร 

5-11 พ.ย. 

2560 

กรมประมง 

5 อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานดาน

สุขอนามัย สําหรับเจาหนาที่ดาน

ตรวจสัตวน้ํา 

นายภาวาส โคตรพงศ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายธีรยุทธ วิเศษศรี/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายศรัณย อรุณฉาย/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายคัมภีร นามอุทา/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายจิรายุ ขันเงิน/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

โรงแรมพักพิง 

อิงทางบูติค 

จ.นนทบุรี 

27-30 

มิ.ย. 2561 

กรมประมง 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

ลําดับ หลักสตูร ชื่อนามสกลุ/ตําแหนง สถานที ่ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

6 อบรมการอนุกรมวิธานของปลา

สวยงามน้ําจืด 

นายภาวาส โคตรพงศ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

9 ก.ค. 2561 กรมประมง 

7 อบรมหลักสูตรผูใชงานระบบการ

รับแจงการนําเขาสงออกสินคา

เกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยใช

ระบบการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

(ระบบงาน e-Signature) 

นายธีรยุทธ วิเศษศร/ี

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

 

20 ธ.ค. 2560 กรมประมง 

8 อบรมหลักสูตร Smart Officer 

ปงบประมาณ 2561 

นายธีรยุทธ วิเศษศร/ี

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

โรงแรม 

รามาการเดน 

กรุงเทพมหานคร 

11-12 ต.ค. 

2560 

กรมประมง 

9 อบรมหลักสูตร บทบาทและการ

ปฏิบัติหนาทีข่องขาราชการกรม

ประมงตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

2510 และพระราชบัญญัติอาหาร 

2522 

นายธีรยุทธ วิเศษศร/ี

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

โรงแรม 

รามาการเดน 

กรุงเทพมหานคร 

12-14 พ.ย. 

2560 

กรมประมง 

10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ

การนําเขาสงออก นําผานสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑสัตวนํ้า และปจจัยการ

ผลิต สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจ

สัตวน้ํา 

นายกฤษณ ทิพยภาระ/

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ 

 

นายศรัณย อรุณฉาย/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายคัมภีร นามอุทา/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

จ.นนทบุรี  

จ.สระแกว  

จ.ชลบุรี  

จ.สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร 

26 พ.ย.  - 2 

ธ.ค. 2560 

กรมประมง 

11 สัมมนาหลักสูตร Seminar on 

Aquatic  Animal Health 

Management and Quarantine 

for Countries along the  

“Maritime Silk  Road” 

นางจุลารัตน แสงเทียน/

เจาพนักงานประมง

ปฏิบัติงาน 

ณ เมอืง Wuxi 

มณฑล Jiangsu 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

18 ก.ค. - 7 

ส.ค. 2561  

ทุนรัฐบาล

จีน 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

 

 

ตารางแสดงการพฒันาบุคลากร (ตอ) 

ลําดับ หลักสูตร ชื่อนามสกลุ/ตําแหนง สถานที ่ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ

การนําเขาสงออก นําผานสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑสตัวนํ้า และปจจัยการผลิต 

สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา 

นางจุลารัตน แสง

เทียน/เจาพนักงาน

ประมงปฏิบัติงาน 

 

นายกิตติพัทธ โรจนะ

รัตน/เจาพนักงาน

ประมงปฏิบัติงาน 

 

นายยงยศ ศรีมา/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายวัชระ เรืองหิรัญ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

จ.นนทบุรี  

จ.สระแกว  

จ.ชลบุรี  

จ.สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร 

28 ต.ค. --3 

พ.ย. 2560 

กรมประมง 

13 อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานดาน

สุขอนามัยสําหรับเจาหนาที่ดานตรวจ

สัตวน้ํา 

นางจุลารัตน แสง

เทียน/เจาพนักงาน

ประมงปฏิบัติงาน 

 

นายบัณฑติ ลีปายะ

คุณ/นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายอรรถพล สุรภาพ/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

น.ส.อรด ีวงศสอน

ธรรม/นักวิชาการ

ประมง (พนักงาน

ราชการ) 

โรงแรมพักพิง 

อิงทางบูติค  

จ.นนทบุรี 

20-23มิ.ย. 

2561 

กรมประมง 
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การพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

 

 

 

ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

ลําดับ หลักสตูร ชื่อนามสกลุ/ตําแหนง สถานท่ี วัน/เดือน/ป งบประมาณ 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ

สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผาน

อินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2561 

นายศรัณย อรุณฉาย/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

 

นายจิราย ุขันเงิน/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

กรมประมง 8-9 พ.ย. 

2561 

กรมประมง 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจาง

พัฒนาระบบการออกหนังสอืรับรองการ

แปรรูปสัตวน้ํา PSE,PSM ระยะท่ี 2 

สําหรับเจาหนาที่ 

นายจิราย ุขันเงิน/

นักวิชาการประมง 

(พนักงานราชการ) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

4-5 ต.ค. 

2561 

กรมประมง 

16 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจาง

พัฒนาระบบการออกหนังสอืรับรองการ

แปรรูปสัตวน้ํา(PSE)และระบบการ

ตรวจสอบมาตรการรัฐเจาของทา(PSM) 

ระยะที่ 2 สําหรับเจาหนาที ่

น.ส.ญาณิศา วงศ

ประเสริฐ/นักวิชาการ

ประมง (พนักงาน

ราชการ) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

4-5 ต.ค. 

2561 

กรมประมง 

17 ประชุมชี้แจงการใชงานระบบการออก

หนังสือรับรองการแปรรปูสัตวน้ํา 

(PSE)และระบบการตรวจสอบมาตรการ

รัฐเจาของทา(PSM) 

น.ส.ญาณิศา วงศ

ประเสริฐ/นักวิชาการ

ประมง (พนักงาน

ราชการ) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

8 ต.ค. 

2561 

กรมประมง 

18 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ

สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผาน

อินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2561 

น.ส.ญาณิศา วงศ

ประเสริฐ/นักวิชาการ

ประมง (พนักงาน

ราชการ) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

6-7 พ.ย. 

2561 

กรมประมง 

19 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระเบียบและกฎหมายที่

เก่ียวของ 

น.ส.อรดี วงศสอน

ธรรม/นักวิชาการ

ประมง 

(พนักงานราชการ) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

14 พ.ย.

2561 

กรมประมง 
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รอยละ81.98

รอยละ18.01
กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา

กิจกรรมตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพสินคาประมง

งบประมาณประจําป 

 

งบประมาณประจําป  

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปน

จํานวนเงิน 3,115,160 บาท ภายใต 2 กิจกรรมหลัก โดยงบประมาณท้ังหมดเปนงบดําเนินงาน แบงเปน

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

81.98 (2,554,000 บาท) และกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงไดรับการจัดสรรงบประมาณรอย

ละ 18.01 (561,160 บาท) 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณป 2561 

 

การบริหารงบประมาณป 2561 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลการเบิกจายในปงบประมาณแรกรวมทั้งสิ้น

3,112,708.45 บาท แบงเปนกิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยามีการเบิกจายรอยละ99.95 

(2,552,625.45 บาท) และกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงมีการเบิกจายรอยละ99.81 

(560,083 บาท) 

ตารางแสดงงบประมาณประจําป 

รายการ รายรับ รายจาย 
รอยละ 

รายจาย 
คงเหลือ 

รอยละ

คงเหลือ 

1.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง      

     -คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ 561,160 560,083 99.81 1,076.70 0.19 

2.กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเช้ือ

ดื้อยา 

     

     -คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ 2,554,000 2,552,625.45 99.95 1,374.55 0.05 

รวม 3,115,160 3,112,708.45  2,451.25  

 

อยางไรก็ตาม คาสาธารณูปโภคของดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมถูกจัดสรรรวมอยูใน

งบประมาณประจําปที่ไดรับ แตสามารถเบิกจายตรงไดกับกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 
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งบประมาณประจําป (ตอ) 

 

คาสาธารณูปโภค 

 งบประมาณคาใชสอยสําหรับสาธารณูปโภคตั้งแตเดือนตุลาคมป 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561  

พบวาเดือนกันยายน มีคาสาธารณูปโภคมากท่ีสุด คือ 11,884.66 บาท ตามดวยเดือนมิถุนายน คิดเปน 

11,805.05 บาท อยางไรก็ตาม เดือนมกราคม ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ มีคาสาธารณูปโภคต่ําที่สุด คิดเปน 

11,505.87 บาท ดังกราฟลาง 

 

 

กราฟแสดงงบประมาณใชสอยคาสาธารณูปโภค 
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แผนและผลการดําเนินงาน 

 

แผนและผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานภายใต 2 แผนงาน 2  โครงการ 

และ 3 กิจกรรมหลัก เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไวใหสัมฤทธิ์ผล ตามผลผลิตและตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการและใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามแผนงานบูรณาการ 

ดังน้ี 

 

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

1.1. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

  - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

  - กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา 

   

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

 2.1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

  - กิจกรรมพัฒนาระบบการใชบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

1.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 

1.1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคณุภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณสินคาภาพประมง 

 

เปาหมายหลัก 

 กรมประมงทําหนาที่เปน Competent Authority  สําหรับสินคาท่ีมีการสงออกไปยังตางประเทศ 

โดยจัดทํามาตรฐานและตรวจสอบต้ังแตระดับไรนาถึงโตะอาหาร (From farm to table) ใหบริการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑมารตฐานของกรมประมง โดยการเฝาระวังพ้ืนที่แหลงผลิต ปจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะหคุณภาพ

มาตรฐานสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การจัดระบบตรวจสอบการนําเขา-สงออก ตลอดจนการออกใบรับรอง

กํากับคุณภาพสินคาสัตวน้ําเพื่อการสงออก 

 

แผนและผลการดําเนินงาน   

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง หนวย แผนรวม ผล 
รอยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

 งบประมาณ:คาใชสอย บาท 561,160  560,083  99.81 

1. ตรวจวิเคราะหวัตถดุิบและผลิตภัณฑ  ครั้ง/ตัวอยาง  16,255 16,506 101.54 

    1.1 สุมตัวอยางสตัวน้ําในประเทศ ตัวอยาง  - - - 

    1.2 สุมตัวอยางสตัวนํ้านําเขา ตัวอยาง  1,100 1,131 103.09 

    1.3 ตรวจวิเคราะห เฝาระวังสารตกคาง ตัวอยาง  85 147 172.94 

    1.4 ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ นาํเขา ครั้ง  6,120 3,321 54.26 

    1.5 ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ สงออก ครั้ง  8,950 11,907 133.039 

 

 

 

 



 

24 
 

แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานกจิกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (ตอ) 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง หนวย แผนรวม ผล 
รอยละผลการ

ปฏิบัติงาน 

 
2. ควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ 

(รวมวตัถุอันตราย) 
คร้ัง/ตัวอยาง 23 285 1,239 

2.1 ตรวจสอบการคาปจจัยการผลติ ครั้ง - - 
 

2.2 ตรวจสอบการนําเขา สงออก ปจจัยการผลติ ครั้ง 23 285 1,239 

2.2.1 การตรวจสอบวัตถอุันตรายที่ใชในการประมง ครั้ง 7 49 700 

- ตรวจสอบการนําเขา ครั้ง 2 23 1,150 

- ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 5 26 520 

2.2.2 การตรวจสอบอาหารสตัวน้าํ ครั้ง 16 236 1,475 

- ตรวจสอบการนําเขา ครั้ง 1 15 1,500 

- ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 15 221 1,473.3 

2.3 รานคา โรงงาน สถานประกอบการ ตัวอยาง - - - 

3. ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ - - - 

- ออกใบขอเท็จจริงการนําเขา สงออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

- ออกใบอนุญาตนําเขา ผลติ สงออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

4. เฝาระวังการปองกันการลกัลอบการนําเขาและสงออก

สัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 
ครั้ง - 4,968 - 

- การตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 2,048 4,968 242.58 

- การตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง - - - 

5. ตรวจสอบการคาสัตวน้ําที่ผดิกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 2 - - 

6. การประชาสัมพันธ ครั้ง 720 2,480 344.44 

- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ ครั้ง 360 902 250.56 

- การใหคําแนะนํา ครั้ง 360 1,578 438.33 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติการตรวจลักลอบการนําเขา สงออก และนําผานสัตวน้ํา 

ควบคูไปกับการประชาสัมพันธแกผูประกอบการ ตัวแทนออกของ และผูโดยสาร รวมถึงเจาหนาที่จาก

หนวยงานอ่ืนๆ ใหทราบถึงระเบียบวิธีการนําเขา นําออก และนําผานสัตวน้ําที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ใน

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิพบการกระทําผิดและดําเนินคดีแลว 7 คดี 

แบงเปนบริเวณอาคารผูโดยสาร 6 คดี เปนการลักลอบเขาสัตวน้ําผิดกฎหมายทั้งหมด และบริเวณเขตปลอดอากร 

( Free zone ) จํานวน 1 คดี  ซึ่งเปนการลักลอบนําผานสัตวน้ํา ตามรายละเอียดขางลางนี้  

 

บริเวณที่พบการกระทําผิด ชนดิสัตวน้ําของกลาง สถานะคด ี

อาคารผูโดยสาร 

30 พ.ย. 60 

เตาดาวอินเดีย 307 ตัว 

เตา Tricarinate Hill Turtle 1 ตัว 

เตา Indian Roof Turtle 22 ตัว 

อยูระหวางการสอบสวน 

12 มี.ค. 61 ปะการังแข็ง 62 ตัว 

ปลิงทะเล 1 ตัว 

หอยมือเสือ 3 ตัว 

หอยนมสาว 30 ตัว 

อยูระหวางการสอบสวน 

25 พ.ค. 61 ปะการังแข็ง Order Scleractinia 144 ชิ้น 

หอยมือเสือ Family Tridacnidae 6 ตัว 
อยูระหวางการสอบสวน 

25 พ.ค. 61 ดอกไมทะเล Order Actiniaria 30 ชิ้น อยูระหวางการสอบสวน 

26 พ.ค. 61 เตา Alligator Snapping Turtle 2 ตัว อยูระหวางการสอบสวน 

26 พ.ค. 61 ปะการังแข็ง Order Scleractinia 128 ชิ้น อยูระหวางการสอบสวน 

เขตปลอดอากร 

23 พ.ค. 61 

ปะการังแข็ง Order Scleractinia 392 ชิ้น 

ดอกไมทะเล Order Artiniaria 179 ตัว 
คดีสิ้นสุดแลว 
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 แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

 นอกจากนี้ ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ยังไดประสานงาน กับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) นําสัตวน้ํา

ทะเลสวยงามที่ถูกยกเลิกการนําผานจากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศอิตาลี ไปมอบใหศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร) กวา 1,000 ตัว เพื่อใชในการศึกษาวิจัยและจัดแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบูรณาการตรวจลักลอบในพ้ืนที่ปฏิบตัิงาน และประชาสัมพันธ  
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเช้ือด้ือยา 

 

เปาหมายหลัก 

 ดําเนินการควบคุมและปองกันโรคที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเฝา

ระวังโรคเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคระบาด และเปนการดําเนินการภายใตขอตกลงมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ตามขอตกลงทางการคาระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถยืนยัน

สถานภาพปลอดโรค และสภาวการณโรคที่มีความสําคัญในสัตวน้ําชายฝงตอประเทศคูคาที่รับซื้อสินคาสัตวน้ําของประเทศ

ไทย โดยการตรวจโรคปลาทะเล หอยทะเล ฟารมกุงที่เขาสูระบบคอมพารทเมนต และตรวจโรคสัตวน้ําเพื่อการสงออก 

 

แผนและผลการดําเนินงาน 

 

ตารางแสดงผลของกิจกรรมเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา 

กิจกรรม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา หนวย แผน ผล 
รอยละผลการ 

ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ:คาใชสอย บาท  2,554,000  2,552,625 99.85  

   1 ตรวจสอบสัตวนํ้านําเขาที่ตองอายัด กักกัน ครั้ง  25 99 396 

   2 ตรวจติดตามเฝาระวังปองกันโรคสัตวน้ํา ณ สถานกักกัน ครั้ง  25 47 188 

   3 ประชาสัมพันธ การปองกันโรคจากสัตวน้ํานาํเขา ครั้ง  173 106 61.27 

   4 เฝาระวังปองกันการลักลอบนาํเขาสัตวน้ําท่ีมีความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคระบาด 
ครั้ง  1,682 4,647 276.27 

   5 สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเพ่ือตรวจวิเคราะหโรค  ตัวอยาง  15 22 146.6 

   6 ดําเนินการรับรองสถานกักกันและท่ีพักซากสัตวนํ้า ครั้ง  - -  - 

   7 ตรวจสอบสถานกักกันสตัวนํ้าและที่พักซากสัตวน้ํา ครั้ง  - -  - 

   8 ใหคําแนะนําปรึกษาสถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสตัวน้ํา ครั้ง  - -  - 

   9 ออกหนังสอืรับรองสถานกักกันสัตวนํ้าและท่ีพักซากสัตวนํ้า ครั้ง  - -  - 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

แผนและผลการดําเนินงาน(ตอ) 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนชองทางหลักของประเทศในการนําเขาปลาคารพสวยงามและกุงทะเล

เพื่อการเพาะเลี้ยง โดยในปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ ไดดําเนินการควบคุมการนําเขาปลาคารพ

และกุงทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงเขาสูสถานกักกันสัตวน้ําทุกเที่ยวสินคา เพื่อใหมั่นใจวาไมมีการหลุดรอดของสัตวน้ํา

ออกสูภายนอกกอนท่ีจะมีการถอนกักกัน  

อยางไรก็ตาม มีผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการยืนยันวามีการพบโรค Koi herpesvirus (KHV) ใน

ปลาคารพที่อยูในระหวางการกักกัน จํานวน 2 เที่ยวสินคา ดานตรวจสัตวน้ํา ฯ จึงไดเขาแจงผลตรวจวิเคราะห

แกสถานกักกันสัตวนํ้าพรอมสั่งทําลายตามกระบวนการท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวประกาศกําหนด 

 

ตารางการจํานวนการนําเขาและกักกนัปลาคารพระหวางเดือนตลุาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

เดือน จํานวนครั้งท่ีนําเขา 

(คร้ัง) 

การติดตามการกักกนั 

(คร้ัง) 

พบไวรัส KHV(คร้ัง) 

ตุลาคม       ป 2560 12 12 0 

พฤศจิกายน ป 2560 13 13 1 

ธันวาคม     ป 2560 16 16 0 

มกราคม     ป 2561 12 12 1 

กุมภาพันธ   ป 2561 9 9 0 

มีนาคม       ป 2561 10 7 0 

เมษายน      ป 2561 5 5 0 

พฤษภาคม   ป 2561 14 13 0 

มิถุนายน     ป 2561 2 2 0 

กรกฎาคม    ป 2561 2 2 0 

สิงหาคม      ป 2561 0 0 0 

กันยายน      ป 2561 6 6 0 

รวม 101 97 2 
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แผนและผลการดําเนินงาน(ตอ) 

 

ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการนําเขาปลาคารฟทั้งหมด 101 ครั้ง และดานตรวจ

สัตวน้ํา ฯ ไดติดตามกักกันปลาคารพทั้งหมด 97 ครั้ง คิดเปน 98 % ของการนําเขาปลาคารพ และตรวจพบไวรัส 

KHV 2 ครั้ง ในชวงเดือนพฤศจิกายนกับเดือนมกราคม และไดดําเนินการทําลายปลาคารพเหลานั้น 

 

 
 

กราฟแสดงปริมาณการนําเขาปลาคารพ ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

 

จากกราฟแสดงให เห็นวามีปริมาณการนําเขาปลาคารพสูงที่สุดในเดือนกันยายน เดือน

ตุลาคมและเดือนมกราคมมีปริมาณการนําเขาปลาคารพท่ีไมแตกตางกันมากนัก 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 
ตารางจํานวนการนําเขาและกักกันกุงทะเลระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

เดือน จํานวนคร้ังท่ีนําเขา

(คร้ัง) 

จํานวนคร้ังที่กักกัน 

(คร้ัง) 

พบไวรัส 5 โรค (ครั้ง) 

ตุลาคม      ป 2560 1 1 0 

พฤศจิกายน ป 2560 0 0 0 

ธันวาคม     ป 2560 2 0 0 

มกราคม     ป 2561 3 2 1 

กุมภาพันธ   ป 2561 2 0 0 

มีนาคม       ป 2561 1 1 0 

เมษายน      ป 2561 2 0 0 

พฤษภาคม   ป 2561 1 0 0 

มิถุนายน     ป 2561 1 0 0 

กรกฎาคม    ป 2561 0 0 0 

สิงหาคม      ป 2561 3 0 0 

กันยายน     ป 2561 1 1 0 

รวม 17 4 1 

 

ในชวงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการนําเขากุงทะเลทั้งหมด 17 ครั้ง และ

ดานตรวจสัตวนํ้า ฯ ไดติดตามกักกันกุงทะเลท่ีถูกนําไปกักกัน จํานวน 4 ครั้ง คิดเปน 24 % ของการนําเขา

กุงทะเลซึ่งทั้งหมดอยูในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากดานตรวจสัตวนํ้าทา

อากาศยานหาดใหญ สนับสนนุการควบคุมการกักกันการนําเขากุงทะเลในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา จํานวน 13 ครั้ง 

อยางไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะหโรคจากหองปฏิบัติการกรมประมง พบเชื้อไวรัสในกุงทะเลนําเขา ในชวง

เดือน มกราคม จํานวน 1 ชุดสินคา และไดดําเนินการทําลายกุงทะเล (กุงกุลาดํา) เหลานั้น พรอมกับกุงทะเล

อีก 1 ชุดสินคา (กุงขาว) ที่นําเขามากักกันพรอมกัน ในหองกักกันเดียวกัน  
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

 

กราฟแสดงปริมาณการนําเขากุงทะเลระหวางเดือนตลุาคม 2560 ถึงเดือนกนัยายน 2561 

 

จากกราฟแสดงใหเห็นวามีปริมาณการนําเขากุงทะเลสูงท่ีสุดในเดือนธันวาคม และเดือนท่ีไมมีการ

นําเขากุงทะเลคือเดือนพฤศจิกายนและกรกฎาคม สวนเดือนกุมภาพันธ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมและ

เดือนมิถุนายน มีปริมาณการนําเขาใกลเคียงกัน 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

 

รูปกิจกรรมเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคสตัวน้ํา 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

ผลการดําเนินงานสําคัญ (ตอ) 

 2. กรมประมง และสํานักคณะกรรมการอาหารและยา รวมกันแถลงขาว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 

กรณีไทยเปนประเทศแรกท่ีนําเขาปลาจากเมืองฟูกุชิมะ ซึ่งเปนพื้นท่ีเกิดแผนดินไหวและสึนามิถลมเมื่อป 2554 

จนทําใหกัมมันตรังสีรั่วไหลโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมา ซึ่งดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดติดตาม

การนําเขา และสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าชุดดังกลาว จุดประสงคเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารกัมมันตรังสีที่อาจ

ปนเปอน ณ หองปฏิบัติการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผลปรากฏวา ตัวอยางสัตวน้ําไมพบการปนเปอนของ

สารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐานตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปอน

สารกัมมนัตรังสีกําหนดใหปนเปอนไดไมเกิน ไอโอดีน – 131 ไมเกิน 100 เบคเคอเรลตอกิโลกรัม หรือ เบคเคอเรล

ตอลิตร, ซีเซยีม – 134 และ ซีเซียม – 137 รวมกันไมเกิน 500 เบคเคอเรลตอกิโลกรัม หรือ เบคเคอเรลตอลิตร 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

 2.1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชือ่มโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส (FSW) 

เปาหมายหลัก 

 เพื่อพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการนําเขาและสงออกสินคาประมงของกรมประมง

ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในของหนวยงานกรมประมงท่ีเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนําเขาและ

สงออกสินคาประมง ใหสามารถใชบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single Window หรือ 

FSW) อีกทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการและเพิ่มทางเลือกการใหบริการแกประชาชน 

ชวยลดขั้นตอนระยะเวลา ลดตนทุน ลดคาใชจาย รวมทั้งสรางมาตรฐานในการใหบริการและเสริมสรางความ

โปรงใสในการใหบริการ  

 

แผนและผลการดําเนินงาน 

ตารางแสดงผลกจิกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส หนวย แผน ผล รอยละ 

งบประมาณ:คาใชสอย บาท -   - -  

 1. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวน้ําผานระบบ Fisheries Single 

Window 
ฉบับ 74,547 129,441 101.74 

     1.1 การออกใบอนญุาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 14,099 38,218 271.07 

          - ใบอนญุาตใหนําเขาสตัวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF2) ฉบับ 13,847 23,962 173.05 

          - ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลติภัณฑสัตวน้ํา (DOF4) ฉบับ - 13,961 - 

          - ใบแจงดําเนินการนําผานสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF6) ฉบับ 126 148 117.46 

          - ใบอนมุัตินําสัตวนํ้าหรือผลิตภณัฑสตัวน้ําผานราชอาณาจกัร (DOF7) ฉบับ 126 147 116.67 

     1.2 การออกใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 46,848 69,861 149.12 

          - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 13,600 23,691 174.20 

          - ร. 6  (นําผาน) ฉบับ 124 1,081 871.77 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส หนวย แผน ผล รอยละ 

          - ร. 7 ฉบับ 13,600 21,895 160.99 

          - ร. 8 ฉบับ 124 142 144.52 

          - ร. 9 ฉบับ 19,400 23,052 188.82 

     1.3 การออกหนังสอืกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ 13,600 21,362 157.07 

 2. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวน้ําดวยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ 18,285 10,362 56.67 

     2.1 การออกใบอนญุาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 13,440 6,495 48.33 

         - ใบอนญุาตใหนําเขาสตัวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF2) ฉบับ - 119 - 

         - ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวน้ํา (DOF4) ฉบับ 13,440 6,338 74.16 

         - ใบแจงดําเนินการนําผานสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF6) ฉบับ - 19 - 

         - ใบอนมุัตินําสัตวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวน้ําผานราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ - 19 - 

     2.2 การออกใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 750 188 25.07 

          - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 150 119 79.33 

          - ร. 6  (นําผาน) ฉบับ 150 - - 

          - ร. 7 ฉบับ 150 -  - 

          - ร. 8 ฉบับ 150 1 0.67 

          - ร. 9 ฉบับ 150 68 45.33 

     2.3 การออกหนังสอืกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ - - - 

     2.4 การออกใบอนญุาตตามกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ฉบับ 4,095 3,679 89.84 

          - ใบรบัรองซากสัตวน้ําเพื่อการสงออก ฉบับ - - - 

          - ใบรับรองสุขอนามัยสตัวน้ํามีชีวิตเพ่ือการบริโภคสงออกสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
ฉบับ 4,080 3,466 84.95 

          - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตวสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(สอ. 2) 
ฉบับ 15 213 1420 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดจัดหาคูมือจําแนกชนิดพันธุสัตวน้ําที่วงการปลา

สวยงาม และวงการอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุนยอมรับ ไดแก คูมือจําแนกปลาสวยงามน้ําจืด คูมือจําแนก

ปลาสวยงามทะเล และคูมือจําแนกสัตวทะเลที่นิยมบริโภคในประเทศญี่ปุน เพื่อใหผูประกอบการและตัวแทน

ออกของ รวมถึงเจาหนาที่ ไดใชในการระบุชนิดสัตวน้ําลงในระบบ Fisheries Single Window  (FSW) ได

อยางถูกตอง ซึ่งเปนการเพิ่มพูนองคความรูเฉพาะทางใหแกเจาหนาที่ เนื่องจากชนิดสัตวน้ําเหลานี้สวนใหญมี

การนําเขาทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิเทานั้น 

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส (FSW) 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

2. จํานวนใบอนุญาตที่ขอผานระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเปนดานตรวจสัตวน้ําที่ออกใบอนุญาตนําเขา สงออก 

และนําผานสินคาประมงมากท่ีสุดในประเทศ เมื่อพิจารณาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวามีการนําเขา

สินคาประมงกวา 24,567 เท่ียวสินคา โดยเดือนมีนาคม มีจํานวนเท่ียวสินคามากท่ีสุด เน่ืองจากผูนําเขามา

บริโภคในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต  

 

กราฟแสดงจํานวนเท่ียวสินคาประมงนําเขาระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกนัยายน 2561 

 

 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาการนาํเขาสินคาประมงในปงบประมาณเดียวกันซึ่งมีจํานวนเท่ียวสินคากวา 

22,767 พบวาในเดือนมีนาคม มีจํานวนเที่ยวการสงออกสินคาประมง มากที่สุด ตามดวยเดือนพฤษภาคม และ

เดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม เดือนตุลาคม มีจํานวนเท่ียวสนิคาท่ีถูกสงออก นอยท่ีสุด 
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แผนและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 

 

กราฟแสดงจํานวนเที่ยวสินคาประมงสงออกระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนการนําเขาและสงออกของสินคาประมง 

ระหวางเดือนตลุาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 

จากกราฟพบวาจํานวนการนําเขาทั้งหมด 24,567 ครั้ง คิดเปน 52 % และ จํานวนการสงออก 

ทั้งหมด 22,576 ครั้ง คิดเปน 48%  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง 

 

ขอมูลสถิติการนําเขาและสงออกสินคาประมง ระหวาง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 

 1. สถิติการนําเขาสินคาประมง 

1.1 สถิติการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม พบวาปลาสวยงามน้ําจืดมีปริมาณการนําเขามากที่สุด 

จํานวน 2,505,260 ตัว และมีมูลคามากที่สุด โดยมีมูลคา 57,741,728.48 บาท ตามดวยปลาทะเล จํานวน 

151,488 ตัว มูลคา 14,221,520.91 บาท 

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม 

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลาน้ําจืด 2,505,260 57,741,728.48 

ปลาทะเล 151,488 14,221,520.91 

อื่นๆ 5,606 557,245.33 

รวม 2,662,354 72,520,494.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

1.1.1 สถิติการนําเขาสัตวนํ้าสวยงามนํ้าจืด 
ปริมาณสัตวน้ําสวยงามนํ้าจืดที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาปลาหมอสีมีปริมาณการ

นําเขาสูงสุด โดยมีปริมาณการนําเขาคิดเปน 29 % และปลาทองมีปริมาณ การนําเขานอยที ่สุด โดยมี

ปริมาณการนําเขาคิดเปน 3 % 

ตารางแสดงปริมาณสัตวนํ้าสวยงามน้ําจดืท่ีมีการนําเขาสูงสดุ 10 อันดับ 

 

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลาหมอส ี 511,014 5,282,739.98 

ปลาเสือตอ 293,568 3,492,915.25 

ปลาคารดินัล 274,699 1,223,221.04 

ปลานีออน 187,914 813,524.59 

ปลาคารพ 106,789 26,753,778.60 

ปลารัมมี่โนส 99,781 774,223.40 

ปลาปกเปาแคระ 71,010 162,941.17 

ปลาตะเพียนแคระ 65,390 263,742.64 

ปลาโกลวไลทดานิโอ 64,050 235,000.95 

ปลาทอง 52,112 2,461,902.24 

 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณสตัวน้ําสวยงามน้ําจดืท่ีมีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับ  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

 1.1.2 สถิติการนําเขาสัตวนํ้าสวยงามทะเล  

 ปริมาณสัตวน้ําสวยงามทะเลที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาปลาสลิดหินมีปริมาณการนําเขา

สูงสุด โดยมีปริมาณการนําเขาคิดเปน 27% ปลาบู มีปริมาณการนําเขานอยที ่สุด โดยมีปริมาณการ

นําเขาคิดเปน 4% 

ตารางแสดงปริมาณสัตวน้ําสวยงามทะเลที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อนัดับ  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลาสลิดหิน 25,575 1,400,753.20 

ปลาไหลผีอะบาอะบา 12,828 124,060.42 

ปลาขี้ตังเบ็ด 12,337 1,709,380.65 

ปลาสินสมุทร 10,934 2,378,068.20 

ปลาการตูนสมขาว 8,411 686,725.99 

ปลาทองทะเล 7,181 510,993.23 

ปลาผีเส้ือ 4,881 840,542.36 

ปลาอมไข 4,824 296,225.24 

ปลาการตูน 4,327 146,535.30 

ปลาบู 3,923 343,914.14 

 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณสัตวน้ําสวยงามทะเลที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับ  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

1.2 สถิติการนําเขาสัตวน้ําแชเย็นและแชแข็งเพ่ือการบริโภค 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําแชเย็นและแชแข็งเพื่อบริโภค 10 อันดับแรก โดยปลาแซลมอน 

(Atlantic) มีปริมาณการนําเขาสูงสุดเปนปริมาณ 10,183.34 ตัน มูลคา 3,359.82 ลานบาท และปลาสําลีญี่ปุน 

มีปริมาณการนําเขานอยสุดเปนปริมาณ 85.80 ตัน มีมูลคา 55.58 ลานบาท 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาสัตวน้ํานําเขาแชเย็นและแชแข็งเพ่ือบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ปลาแซลมอน (Atlantic) 10,183.34 3,359.82 

ปลาเทราต  1,857.28 564.19 

กุงกามกราม 812.81 168.69 

ปูมา 369.10 71.19 

กุงมังกร 193.14 108.89 

ปลาเกา 190.65 76.05 

ปลาทูนาตาโต 167.32 93.27 

หอยนางรม 107.53 55.71 

ปลาหางเหลอืง 105.39 86.92 

ปลาสําลีญี่ปุน 85.80 55.58 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมลูคาการนาํเขาสตัวน้ําแชเย็นและแชแข็งเพ่ือบริโภคสูงสดุ 10 อนัดับ 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

1.3 สถิติการนําเขาสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการบริโภค 

ปรมิาณและมูลคาการนําเขาสัตวนํ้ามีชีวิตเพื่อบริโภค 10 อันดับแรก โดยหอยแครง เปนสัตวนําที่มี

ปรมิาณการนําเขาสูงสุดเปนปริมาณ 5,199.52 ตัน มีมูลคา 432.77 ลานบาท อยางไรก็ตาม ปูนํ้าตาลมีปริมาณ

การนําเขานอยท่ีสุดเปนปริมาณ 7.64 ตัน มีมูลคา 3.43 ลานบาท 

ตารางแสดงปริมาณสัตวนํ้านําเขามีชีวิตเพ่ือบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

หอยแครง 5,199.52 432.77 

ปูทะเล 1,115.47 211.73 

หอยจุบแจง 876.34 74.62 

กุงมังกร 454.16 331.98 

หอยนางรม 328.72 110.92 

หอยลาย 131.72 21.32 

หอยแมลงภู 112.88 23.10 

ปูอลาสกา 15.60 27.76 

ปูน้ําตาล 7.64 3.43 

หอยหลอด 6.81 1.80 

 

  
 

กราฟแสดงปริมาณมูลคาการนําเขาสตัวน้ํามชีีวิตเพื่อบริโภคสูงสดุ 10 อนัดับ 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

1.4 สถิติการนําเขาสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง (พอแมพันธุ และ ลูกพันธุ) 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ํามีชิตเพ่ือการเพาะเลี้ยง (พอแมพันธุ และ ลูกพันธุ) เพื่อนําไปสูการ

บริโภค โดย กุงขาวมีปริมาณการถูกนําเขามากที่สุด เปนปริมาณ 40,929 ตัว และมีมูลคา 14,487,764.30 

บาท อยางไรก็ตามกุงกรามมีปริมาณการนําเขานอยที่สุด เปนปริมาณ 530 ตวั มีมูลคา 166,139 บาท  

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาพอแมพันธุ  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

กุงขาว 40,929 14,487,764.30 

กุงกามกราม 530 166,139.83 

รวม 41,459 14,653,904.13 

 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาลกูพันธุสัตวน้าํ พบวา ลูกพันธุกุงกามกราม มีปริมาณถูกนําเขามากที่สุด 

ปริมาณ 1,010,000 ตัว มีมูลคา 274,386.04 บาท อยางไรก็ตาม ลูกพันธุปลากะรังจุดฟา มีปริมาณถูกนําเขา

นอยที่สุด 5694 ตัว มีมูลคา 393069.66 บาท 

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาลูกพันธุ   

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

กุงกามกราม 1,010,000 274,386.04 

ปลาเกา 695,757 13,531,660.38 

ปลากระบอก 252,000 241,445.17 

ปลานิล 16,000 387,048.37 

ปลากะรังจุดฟา 5,694 393,069.66 

รวม 1,979,451 14,827,609.62 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

  

2. สถิติการสงออกสินคาประมง 

2.1 สถิติการสงออกสัตวน้ําจืดสวยงาม 

ปริมาณการสงออกสัตวน้ําสวยงามแยกตามกลุมสัตวน้ํา พบวาสัตวน้ําจําพวกปลาสวยงามมีปริมาณการ

สงออกสูงสุด โดยมีปริมาณการสงออกจํานวน 79,962,634 ตัว และสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆมีปริมาณการสงออกนอยที่สุด

จํานวน 1,136 ตัว 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําสวยงาม  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลาสวยงาม 79,962,634 579,122,975.36 

กุงสวยงาม 2,518,651 21,391,309.48 

หอยสวยงาม 1,834,878 6,994,460.14 

ปูสวยงาม 397,272 1,029,101.35 

ตะพาบสวยงาม 5,068 197,091.76 

อื่นๆ 1,136 52,760.40 

รวม 84,719,639.00 608,787,698.49 

 

 
กราฟแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําสวยงาม  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

  

2.1.1 สถิติการสงออกสัตวน้ําสวยงามน้ําจืด 

ปริมาณการสงออกสัตวนํ้าสวยงามสูงสุด 10 อันดับแรก พบวาปลากัดมีการสงออกมากที่สุด โดยมีการ

สงออกคิดเปน 38%  รองมาเปนปลาหางนกยูง โดยมีการสงออกคิดเปน 22% และปลาซคัเกอร ปลากาแดง มี

การสงออกนอยที่สุด คิดเปน 6% 

 

ตารางแสดงปริมาณการสงออกสัตวสวยงามสูงสุด 10 อนัดับ  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลากัด 19,248,449 162,313,862.96 

ปลาหางนกยูง 11,098,780 42,614,590.18 

ปลาลูกผึ้ง 3,838,217 13,836,471.45 

ปลาหมอมาลาวี 3,221,553 21,849,630.61 

ปลาหางไหม 2,880,813 12,628,993.83 

ปลาแรด 2,449,229 15,853,903.21 

ปลาทอง 2,312,594 28,557,282.74 

ปลาสอด 1,839,089 7,188,089.74 

ปลาซัคเกอร 1,644,408 7,222,125.61 

ปลากาแดง 1,595,465 6,649,393.16 

 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณการสงออกสัตวน้ําสวยงามสูงสดุ 10 อนัดับ  
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

2.2 สถิติการสงออกสัตวน้ําแชเย็นและแชแข็งเพื่อการบริโภค 

ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําแชเย็นและแชแข็งเพื่อบริโภค 10 อันดับแรก โดยปลาหมึกสาย มี

ปริมาณการถูกสงออกสูงสุดเปนปริมาณ 1,239.03 ตัน มีมูลคา 309.06 ลานบาท อยางไรก็ตาม กุงกุลาดํา มี

ปริมาณการถูกสงออกนอยที่สุด เปนปริมาณ 32.44 มีมูลคา 14.56 ลายบาท 

ตารางแสดงปริมาณสัตวน้ําสงออกแชเย็นและแชแข็งเพื่อบริโภคสูงสุด 10 อันดับ  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ปลาหมึกสาย 1,239.03 309.06 

กุงขาว 950.70 219.11 

ปลาชะโด 374.66 133.97 

ปลายอดจาก 288.29 28.84 

ปลาอินทร ี 226.38 22.05 

ปลาหมึกกระดอง 57.78 19.29 

ปลาแซลมอน (Atlantic) 47.60 19.22 

ปลากะพงขางเหลือง 46.61 5.24 

ปลาหมึกกระดอง 39.66 12.35 

กุงกุลาดํา 32.44 14.56 

 

 
กราฟแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสตัวน้ําแชเย็นและแชแขง็สูงสุด 10 อันดับ 



 

48 
 

ขอมูลสถิติปรมิาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

2.3 สถิติการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการบริโภค 

ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อบริโภค โดย กุงขาว มีปริมาณการถูกสงออกสูงสุดเปน

ปริมาณ 4,525.50 ตัน มีมูลคา 1,079.84 ลานบาท อยางไรก็ตาม หอยตลับ มีปริมาณการถูกสงออกนอยที่สุด

ปริมาณ 21.08 ตัน มีมูลคา 2.08 ลานบาท   

ตารางแสดงปริมาณสตัวน้ําสงออกมีชวีติเพื่อบริโภคสูงสดุ 10 อนัดับ 

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

กุงขาว 4,525.50 1,079.84 

กุงกุลาดํา 1,147.01 313.71 

กบนา 699.17 34.77 

หอยพระจันทรลายจุด 394.10 40.38 

ปลาเกา 386.68 39.56 

ปูทะเล 177.64 19.00 

ปลาตูหนา 164.34 19.46 

ปลาบู 156.71 15.54 

ก้ังตั๊กแตน 113.39 27.98 

หอยตลับ 21.08 2.08 

 

 

กราฟแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวนํ้ามีชีวติเพื่อบริโภคสูงสุด 10 อันดับ 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

 2.4 สถิติสงออกสัตวนํ้ามีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยง (พอแมพันธุ และ ลูกพันธุ) 

 ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง (พอแมพันธุ และ ลูกพันธุ) เพ่ือนําไปสู

การบริโภค โดย กุงขาว มีปรมิาณการสงออกเปนพอแมพันธุมากที่สุด คิดเปนปริมาณ 180,902 ตัว และมีมูลคา 

270,217,811 บาท อยางไรก็ตาม ตะพาบไทยมีปรมิาณการสงออกเปนพอแมพันธุนอยที่สุด คิดเปนจํานวน 245 

ตัว และมีมูลคา 42,683.31 บาท  

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกพอแมพันธุ  

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาน (ตัว) มูลคา (บาท) 

กุงขาว 180,902 270,217,811.00 

กุงกุลาดํา 6,754 26,984,739.20 

กุงกลามกราม 6,360 5,474,806.26 

ตะพาบไทย 245 42,683.31 

รวม 194,261 302,720,039.77 

 

 ปริมาณและมูลคาการนําเขาลูกพันธุ พบวา ลูกพันธุกุงขาว มีปริมาณการถูกสงออกมากที่สุด จํานวน 

170,052,160 ตัว และมีมูลคา 23,277,887.05 บาท อยางไรก็ตาม ลูกพันธุตะพาบไทยมีปริมาณการถูกสงออก

นอยท่ีสุด จํานวน 4,823 ตัว และมีมูลคา 154,408.4 บาท 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกลูกพันธุ 

ชนดิสตัวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

กุงขาว 170,052,160 23,277,887.05 

กุงกลามกราม 37,611,500 5,163,102.05 

ปลากะพง 29,677,000 7,254,752.82 

ปลานิล 7,179,916 5,223,046.85 

กุงกุลาดํา 2,520,000 160,000.00 

ปลานิลแดง 87,336 209,482.38 

ปลาสวาย 58,646 54,314.41 

ตะพาบไทย 4,823 154,408.45 

รวม 247,191,381 41,496,994.01 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

3. สถิติการนําเขาและสงออกสินคาประมงตามชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาสงวนหรือสัตวปา 

คุมครองและสัตวปาบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ 

(CITES) 

3.1 สถิตินําเขาผลิตภัณฑ 

ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑพบวา อเมริกันอัลลิเกเตอร (Alligator mississippiensis) มีการนําเขา

สูงสุด เปนปริมาณ 230,869 ชิ้น คิดเปนมูลคา 668,599,354.54 บาท อยางไรก็ตามปริมาณการนําเขา

ผลิตภัณฑที่นอยที่สุด คือ จระเขน้ําเค็ม สงออกเปนปริมาณ 2,179 ชิ้น คิดเปนมูลคา 35,486,118.77 บาท 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑนาํเขา CITES  

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ชิน้) มูลคา (บาท) 

อเมริกันอัลลิเกเตอร (Alligator mississippiensis) 230,869 668,599,354.54 

ไคแมน (Caiman crocodiles fuscus) 19,304 25,414,140.72 

จระเขน้ําจืด (Crocodylus siamensis) 11,577 59,338,415.17 

จระเขแมน้ําไนล (Crocodylus niloticus) 2,607 47,844,444.44 

จระเขน้ําเค็ม (Crocodylus porosus) 2,179 35,486,118.77 

รวม 266,536 836,682,473.64 

 

 3.2 สถิติสงออกผลิตภัณฑ 

 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑ พบวา อเมริกันอัลลิเกเตอร (Alligator mississippiensis) มีปริมาณ

การถูกสงออกสูงที่สุด จํานวน 226,344 ชิ้น มีมูลคา 1,696,958,309.10 บาท อยางไรก็ตามผลิตภัณฑที่มี

ปริมาณการสงออกนอยที่สุด ไดแก ไคแมน (Caiman crocodiles fuscus) จํานวน 761 ชิ้น มีมูลคา 

1,661,225.63 บาท 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑสงออก CITES  

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ชิน้) มูลคา (บาท) 

อเมริกันอัลลิเกเตอร (Alligator mississippiensis) 226,344 1,696,958,309.10 

จระเขน้ําจืด (Crocodylus siamensis) 3,398 18,963,901.57 

จระเขน้ําเค็ม (Crocodylus porosus) 1,476 9,687,680.74 

จระเขแมน้ําไนล (Crocodylus niloticus) 1,438 1,336,663.59 

ไคแมน (Caiman crocodiles fuscus) 761 1,661,225.63 

รวม 233,417 1,728,607,781 
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ขอมูลสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาประมง (ตอ) 

 

 3.3 สถิตินําเขาและสงออกสินคาเพื่อบริโภค 

 ปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาเพื่อบริโภค พบวา มีสัตวน้ําเพียง 2 ชนิด ไดแก ปลาสเตอรเจียน 

(Acipenser spp.และ Huso spp.) มีปริมาณการถูกนําเขา 1,602.74 กิโลกรัม นอกจากน้ี จระเขนํ้าจืด 

(Crocodylus siamensis) มีปริมาณการถูกสงออก 28,180.84 กิโลกรัม 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกเพ่ือบริโภค CITES  

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา ((บาท) สถานะ 

ปลาสเตอรเจียน (Acipenser spp.และ Huso spp.) 1,602.74 57,054,153.62 เขา 

จระเขน้ําจืด (Crocodylus siamensis) 28,180.84 25,740,138.69 ออก 

 

 3.4 สถิตินําเขาและสงออกเพื่อเลี้ยงสวยงาม 

 ปริมาณการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม พบวา ปลาตะพัด (Scleropages formosus) มีปริมาณการถูก

นําเขาสูงสุด จํานวน 1,311 ตามดวย ปลากระเบน (Potamotrygon spp.) จํานวน 50 ตัว และ เตากระ 

(Eretmochelys imbricate) จํานวน 3 ตัว ตามลําดับ 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาสินคานําเขาสวยงาม CITES  

ชนดิสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลาตะพัด (Scleropages formosus) 1,311 6,013,303.35 

ปลากระเบนแอมะซอน (Potamotrygon spp.) 50 17,651.91 

เตากระ (Eretmochelys imbricate) 3 93,662.45 

รวม 1,364 6,124,617.71 

 

 ปริมาณการสงออกสัตวน้ําสวยงาม พบวา ปลากระเบน (Potamotrygon spp.) มีปริมาณการถูก

สงออกมากที่สุด (13,448 ตัว) อยางไรก็ตาม ปลาเสือตอลายใหญ (Datnioides pulcher) มีปริมาณการถูก

สงออกนอยที่สุด (84 ตัว) 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาสนิคาสงออกสวยงาม CITES 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

ปลากระเบนแอมะซอน (Potamotrygon sp.) 13,448 6,539,616.59 

ปลาหมอูารีย (Ambastaia sidthimunki) 6,970 115,950.00 

ปลาตะพัด (Scleropages formosus) 106 347,723.55 

ปลาเสือตอลายใหญ (Datnioides pulcher) 84 117,000.00 

รวม 20,608 7,120,290.14 
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ประมวลภาพการนําเขาและสงออกสินคาประมง 

 
สินคานําเขา-สงออก CITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 ไขปลาคารเวีย 

สายนาฬิกาหนังจระเข 

ปลากระเบน 

หนังจระเข พวงกุญแจอุงเทาจระเข 

สายเข็มขัดหนงัจระเข 
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ประมวลภาพการนําเขาและสงออกสินคาประมง(ตอ) 

 
ประมวลภาพการตรวจสตัวน้ํานาํเขา สงออก ป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

กุงมังกร 

ปลาแซลมอน หมึกสายยักษ 

ปูทะเล 

เนื้อขาป ู ไขปลาเรียวเซียว 
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ประมวลภาพการนําเขาและสงออกสินคาประมง(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคารผูโดยสาร เจาหนาที่ปฏิบัติงานอาคารผูโดยสาร 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคารตรวจสอบสินคาสงออก (TG) เจาหนาที่ปฏิบัติงานอาคารตรวจสอบสินคา (CE) 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคารตรวจสอบสินคา (CI) 
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ผลงานทางวิชาการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลงานทางวิชาการอยูระหวางการ

ดําเนินงาน จํานวน 3 เรื่อง ตามรายละเอียดขางลางนี้ 

 

 

ลําดับที่ ช่ือเรื่อง ผูดําเนินการวิจัย สถานะ 

1 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลคาการ

สงออกสัตวน้ําสวยงามดานตรวจสัตวน้าํทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2558-2560 

นายภาวาส โคตรพงศ 
อยูระหวางการ

จัดทํา 

2 การควบคุมและตรวจสอบการนําเขาปลา

คารพมีชีวิตเขามาในราชอาณาจักรทางดาน

ตรวจสัตวน้าํทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 

ระหวางป พ.ศ. 2557-2558 

นายกิตติพัทธ โรจนะรัตน 

คณะกรรมการ ฯ 

พิจารณาใหการ

รับรองเมื่อ 

พฤศจิกายน 2561  

3 การควบคุมและตรวจสอบการนําเขาปลาทู

นาครีบเหลืองแชเย็น แชแข็งเขามาใน

ราชอาณาจักรทางดานตรวจสัตวนํ้าทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวางป พ.ศ.

2557-2558   

นายกิตติพัทธ โรจนะรัตน 

คณะกรรมการ ฯ 

พิจารณาใหการ

รับรองเมื่อ 

พฤศจิกายน 2561 
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ประกาศและหนังสือดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

ประกาศและหนังสือดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดจัดทําประกาศและหนังสือดาน

ตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถดูไดท่ีเว็บไซตดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

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

1. ประกาศดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องการแจงขอมูลลวงหนาการนําเขาปลา

ตระกูลคารพและกุงทะเล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

2. หนังสือดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง การบันทึกรายละเอียดของสินคาประมง ท่ี

นําเขา และสงออกจริง ลงในบัญชีแนบทายใบอนุญาต ลงวันท่ี 9 มกราคม 2561 

3. ประกาศดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง เวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคําขอ จัดทํา และ

แกไขใบอนุญาต Fisheries Single Window ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


