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บทน า 

 

  ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ภำยใต้สังกัดศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 (สงขลำ) 
กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ 
วำงแผน ควบคุม ป้องกันปรำบปรำม ตรวจสอบสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และปัจจัยกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน รำชอำณำจักรไทย และกำรน ำมำใช้ประโยชน์ภำยในประเทศ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ ประวัติ  หน่วยงำน ที่ตั ง ช่องทำงติดต่อ 
อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พื นที่ปฏิบัติงำน อัตรำก ำลัง งบประมำณ แผนและ ผลกำรปฏิบัติงำน สถิติกำรน ำเข้ำ
ส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมที่ด่ำนได้ปฏิบัติหรือเข้ำร่วม ตลอดจนสำระ
น่ำรู้ ในปีงบประมำณ 2562 
  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปีของ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี  งบประมำณ 
2562 ฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยหรือผู้ที่สนใจน ำผลกำรด ำเนินงำนของด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัด
ภูเก็ตไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้น ำวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 และน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั ง 6 ด้ำนที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน 
                   สังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

โดยมียุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อมโยงกับภำรกิจกรมประมงอยู่ 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน  
                    สังคมไทย 

 

 

 
ที่มำ : https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/strategy%202560-2564.pdf   
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564  
สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/strategy%202560-2564.pdf
https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/strategy%202560-2564.pdf
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วิสัยทัศน์ (กรมประมง) 

"เป็นหน่วยงานทีมุ่่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าสูก่ารประมงที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบ 
อาชีพของเกษตรกร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างย่ังยืน 
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะท่ีพร้อมปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ

ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น  าให้มีความยั่งยืนและ                         

คงความหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 

ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES" 

F   =   Friendly           หมายถึง       เต็มไปด้วยความเป็นมิตร 
I    =   Integrity  หมายถึง       มีคุณธรรม จริยธรรม  
S   =   Smart  หมายถึง       มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง  
H   =   Happiness  หมายถึง       มีความสุข  
E   =   Enthusiasm  หมายถึง       มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
R   =   Responsibility  หมายถึง       มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ท า 
I    =   Intelligence  หมายถึง       มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม  
E   =   Energy  หมายถึง       มีก าลังและพลังทุ่มเท  
S   =   Simplicity  หมายถึง       มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
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ท าเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 

1 ร.อ.ธัญญะ      ฉุยโรจน์ธรรม เมษำยน พ.ศ. 2547 - มีนำคม พ.ศ. 2548 

2 นำยแสงศักดำ  กำลำนุสนธ์ มีนำคม พ.ศ. 2548 - มกรำคม พ.ศ. 2553 

3 นำยศรำวุธ      คเชนทร์ทองสุวรรณ มกรำคม พ.ศ. 2553 - มีนำคม พ.ศ. 2556 

4 นำยสุชำติ       พรหมสมบัติ มีนำคม พ.ศ. 2556 - กรกฎำคม พ.ศ. 2559 

5 นำยซุลกีฟลี     ลติฟีปุตรำ กรกฎำคม พ.ศ. 2559 - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

6 นำยธีรวัฒน์     จริตงำม พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

 

ข้าราชการ 
 

 

  

  

 
 

   
นายภาสกร นบนอบ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางสาวบงกช สุขชัย 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 

 

นายธีรวัฒน์ จริตงาม 

นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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    พนักงานราชการ 

    

นายธีรพล ทองเนื อสุข
นักวิชาการประมง  

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด
นักวิชาการประมง 

นางสาวสุภาพร หนูชู
นักวิชาการประมง  

นายสุนันท์ สีหมัด 
นักวิชาการประมง 

 

จ้างเหมาบริการ 

  
นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์ 

นักวิชาการประมง 
นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร 
นักวิชาการประมง 

 

   
นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์ 

นักวิชาการประมง 
นางสาวนูรฮูดา มัจฉา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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ประวัติการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

                                      Latitude: 8.108976   Longitude: 98.307418 
 

 

 
ภาพที่ 1  ต ำแหน่งที่ตั งของส ำนักงำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 

 
 

 ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเป็นหน่วยงำนในสังกัดศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 
(สงขลำ) กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต จัดตั งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559  มีประวัติกำรก่อตั งหน่วยงำน ดังนี   
 ปี พ.ศ. 2527 กรมประมงได้จัดตั ง "งำนกักกันสัตว์น  ำ" ขึ นที่ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจ
ด้ำนกำรควบคุมตรวจสอบกำรน ำเข้ำสัตว์น  ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด สำเหตุในกำรจัดตั ง เนื่องจำก 
เจ้ำหน้ำที่กรมประมงและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจำกกองปรำบปรำมได้จับกุมผู้ครอบครองปลำปีรันย่ำ 2 รำย ของกลำง
เป็นปลำปีรันย่ำ 48 ตัว จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ มีกำรลักลอบน ำปลำชนิดนี เข้ำมำทำงท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ ท ำ
ให้ประชำชนทั่วไปเกิดควำมวิตกกังวล หำกมีกำรน ำปลำชนิดนี ไปปล่อยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะอำจก่อให้เกิด
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อันตรำยต่อประชำชน ดังนั นเพ่ือให้ประชำชนได้คลำยควำมวิตกกังวลจำกกรณีดังกล่ำว จึงได้จัดตั งหน่วยงำนกักกัน
สัตว์น  ำนี ขึ น 
 ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ำยตรวจสอบสัตว์น  ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุม ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออกหรือน ำผ่ำนสัตว์น  ำ รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรกักกัน
สัตว์น  ำให้เป็นไปตำม ที่กฎหมำยก ำหนด มีด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
3. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
4. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
5. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 

 ปี พ.ศ. 2545 กรมประมง ได้ปรับปรุงบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจกำรค้ำสัตว์น  ำ" สังกัดส ำนัก
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง มี 1 กลุ่มงำน และด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 7 แห่ง ดังนี  

1. กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำ 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ 
3. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
4. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
5. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
6. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 
7. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตำก 
8. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสระแก้ว 

 ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีค ำสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2546 จัดตั งด่ำนตรวจสัตว์น  ำ
เพ่ิมเติมเป็นกำรภำยใน จ ำนวน 2 แห่ง ดังนี  

1. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสตูล 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ จังหวัดสงขลำ 

 ต่อมำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน 
ส ำนักบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ให้ส่วนตรวจกำรค้ำสัตว์น  ำ มี 1 กลุ่มงำน และด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 22 แห่ง ดังนี  

1. กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำ 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
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3. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำเรือกรุงเทพ 
4. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำลำดกระบัง 
5. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ 
6. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ 
7. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำปำดังเบซำร์ 
8. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำท่ำเรือน  ำลึก 
9. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 
10. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตำก 
12. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 
13. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสระแก้ว 
14. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดเชียงรำย 
15. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดชลบุรี 
16. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดนรำธิวำส 
17. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสตูล 
18. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดจันทบุรี 
19. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตรำด 
20. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสมุทรสำคร 
21. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดระนอง 
22. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดมุกดำหำร 
23. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำช่องเม็ก จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต" และเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงำนย่อย 6 หน่วยงำน พร้อมทั งเพ่ิมหน่วยงำนย่อย 1 หน่วยงำน ดังนี  

- กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำสะเดำ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำท่ำเรือน  ำลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำเรือสงขลำ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำปำดังเบซำร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำช่องเม็ก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
- เพ่ิมหน่วยงำน กลุ่มงำนบริกำรน ำเข้ำส่งออกสัตว์น  ำ 
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 ปี พ.ศ. 2555 มีกำรจัดตั งด่ำนตรวจสัตว์น  ำเพ่ิมขึ นอีก 1 ด่ำน คือ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง 

 ปี พ.ศ. 2558 มีกำรจัดตั งด่ำนตรวจสัตว์น  ำเพ่ิมขึ นอีก 2 ด่ำน คือ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสุรินทร์ 
และด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดกำญจนบุรี 

 ปี  พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัย
กำรผลิต  มีกำรแบ่งโครงสร้ำงภำยใน  ดังนี  

       1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
       2. กลุ่มควบคุมกำรน ำเข้ำส่งออกสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต 
       3. กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้ำประมงต่ำงประเทศ 
       4. กลุ่มสำรวัตรและกักกันสัตว์น  ำ 

มีกำรจัดตั งศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 3 ศูนย์ 

1. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 1 (เชียงรำย) 

 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดเชียงใหม่ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตำก 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดมุกดำหำร 

- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดนครพนม 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสุรนิทร์ 

2. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) 

 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำลำดกระบัง 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศดอนเมือง 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสระแก้ว 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดชลบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดจันทบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตรำด 
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 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสมทุรสำคร 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดกำญจนบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 (สงขลำ) 

 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำสะเดำ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเกต็ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดนรำธิวำส 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสตลู 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดระนอง 

ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 (สงขลำ) สังกัดกองควบคุม
กำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต กรมประมง มีหน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์ ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำน
สัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยกำรผลิต ที่ใช้ในกำรผลิตสัตว์น  ำ ให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติ โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั งประกำศ ระเบียบและกฎหมำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยรับผิดชอบพื นที่ของจังหวัดภูเก็ตทั งหมด นอกจำกนี ยังมีภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบตรวจสอบกำร
น ำสินค้ำสัตว์น  ำทำงเรือตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำเรือ (Port State Measures) เพ่ือป้องกันเรือประมง
ต่ำงประเทศที่ท ำกำรประมงที่มิชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำเทียบท่ำขนถ่ำยสัตว์น  ำ  ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีท่ำเทียบเรือที่
เรือประมงต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำเทียบท่ำได้ 3 ท่ำ ได้แก่ ท่ำเทียบเรือองค์กำรสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือน  ำลึก
จังหวัดภูเก็ต ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย 
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ภารกิจ หน้าที่ และขอบเขตพื นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

       1. มีหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ป้องกัน และควบคุม กำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนสัตว์น  ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ รวมถึงปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ในกำรผลิตสัตว์น  ำให้เป็นไปตำมระเบียบ และกฎหมำยต่ำงๆ ดังนี  

 (1) พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
(ฉบับแก้ไข) 

(2) พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
                    (3) พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558  

(4) พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535  
                    (5) พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558  
                    (6) พระรำชบัญญัติกำรส่งออกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2525  

(7) กฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2. พิจำรณำออกใบอนุญำตหรือใบรับรองให้น ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนสัตว์น  ำ ตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจตำม

กฎหมำย ดังนี  
           (1)  ใบอนุญำตให้น ำสัตว์น  ำบำงชนิดเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
และพระรำชก ำหนดกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 
                     (2) ใบแจ้งอนุมัติน ำสัตว์หรือซำกสัตว์เข้ำและผ่ำนรำชอำณำจักร (ร.6) ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำก
สัตว์เข้ำมำในรำชอำณำจักร (ร.7) ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร (ร.9) ตำมพระรำชบัญญัติ
โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558   
                 (3) หนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำมีชีวิตเพ่ือกำรส่งออก (Live Aquatic Animal Health certificate) 

3. กำรสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำน ำเข้ำ  
4. ให้ควำมรู้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ ส่งออกสัตว์น  ำ สัตว์น  ำตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.

2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 
2558 และพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
          5. ตรวจสอบกำรน ำสินค้ำสัตว์น  ำทำงเรือตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ (Port State Measures) เพ่ือป้องกัน
เรือประมงต่ำงประเทศท่ีท ำกำรประมงท่ีมิชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำเทียบท่ำขนถ่ำยสัตว์น  ำ 
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ที่ตั งส านักงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 

ที่ตั งส ำนักงำน : อำคำรคลังสินค้ำท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต ชั น 2 ต. ไม้ขำว อ. ถลำง จ. ภูเก็ต 83110 
 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร : โทรศัพท์ 076-351010 โทรสำร 076-327612 
 Email : pktfishtradeins_2011@hotmail.com 
 Email : pkfins.healthcert2017@gmail.com (ใช้ในกำรติดต่อขอเอกสำรใบรับรองสุขภำพสัตว์น  ำมีชีวิตเพ่ือกำร
ส่งออกไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2  ที่ตั งส ำนักงำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 

  
 

mailto:pkfins.healthcert2017@gmail.com
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พื นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 2 พื นที่ ดังนี  

1) พื นที่ปฏิบัติงำนปกติ หมำยถึง พื นที่ปฏิบัติงำนซึ่งมีส ำนักงำนด่ำนฯ ตั งอยู่  
 - ทำงอำกำศยำน ณ อำคำรคลังสินค้ำ และอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศท่ำอำกำศยำน

นำนำชำติภูเก็ต โดยเจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ จะท ำกำรตรวจสอบสินค้สัตว์น  ำที่มีกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน และเฝ้ำระวัง
กำรลักลอบน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนทำงอำคำรคลังสินค้ำท่ำอำกำศยำนจังหวัดภูเก็ต และอำคำร
ผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 

2) พื นที่นอกพื นที่ปฏิบัติงำนปกติ หมำยถึง พื นที่ปฏิบัติงำนซึ่งตั งอยู่นอกเขตส ำนักงำน 
 - ทำงบก ณ ด่ำนตรวจท่ำฉัตรไชย ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต ในบำงครั งเจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ ร่วมกับ

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.ท่ำฉัตรไชย ร่วมกันสุ่มตรวจทั งขำเข้ำ และขำออก เพ่ือตรวจสอบสินค้ำสัตว์น  ำ ที่มีกำรน ำเข้ำ
มำในช่วงกลำงวัน กลำงคืน และเช้ำมืด ซึ่งสัตว์น  ำส่วนใหญ่ที่น ำเข้ำมำส่งขำยตลำดและโรงแรมภำยในจังหวัด เพ่ือ
กำรบริโภค  

 - ทำงท่ำเทียบเรือ ประกอบด้วยท่ำเทียบเรือ จ ำนวน 3 ท่ำ ได้แก่ ท่ำเทียบเรือน  ำลึกจังหวัดภูเก็ต 
ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย และท่ำเทียบเรือองค์กำรสะพำนปลำ ในกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ จะท ำกำร
ตรวจสอบประเภทของเรือที่เข้ำเทียบท่ำ ชนิด ปริมำณ ให้ตรงตำมใบอนุญำต สุ่มเก็บตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์
หำสำรตกค้ำง และควบคมุกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำจนแล้วเสร็จ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3  พื นที่เขตรับผิดชอบของด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

• ด่ำนตรวจท่ำฉัตรไชย 
 

• อำคำรคลังสินค้ำท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต 
 

• อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 
 

• ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย 
 

• ท่ำเทียบเรือองค์สะพำนปลำ 
 

• ท่ำเทียบเรือน  ำลึกจังหวัดภูเก็ต 
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ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลบุคลำกรด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต  
 

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

ข้าราชการ จ านวน 4 คน     

1 นำยธีรวัฒน์ จริตงำม 
นักวิชำกำรประมงช ำนำญ-
กำรพิเศษ 

ปริญญำตรี (รัฐศำสตร์ , วทบ.ประมง) 
ปริญญำโท (รัฐศำสตร์) 

2 นำยภำสกร  นบนอบ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำงสำวบงกช สุขชัย นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำยยงยุทธิ์ ผกำมำศ เจ้ำพนักงำนประมงปฏบิัติงำน ปริญญำตร ี(วทบ.ทคโนโลยีกำรเกษตร) 

พนักงานราชการ จ านวน 4 คน  

1 นำยธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชำกำรประมง 
ประกำศนียบัตรครูเทคนิคชั นสูง 
(ปทส.) 

2 นำยกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำงสำวสุภำพร หนูชู นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำยสุนันท์ สีหมัด นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

จ้างเหมาบริการ จ านวน 5 คน  

1 นำยสมบูรณ์ กำยเพ็ชร์ นักวิชำกำรประมง 
ปริญญำตรี (วทบ. อุตสำหกรรม
ประมง) 

2 นำยสุรศักดิ์ ศรีสมุทร นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำงสำวเปรมยุดำ กำญจนจันทร์ นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำงสำวนูรฮูดำ มัจฉำ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
ปริญญำตรี (คบ.วิทยำศำสตร์ทั่วไป) 
ปวส. (เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ) 

5 นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ปวส. (เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ) 
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การพัฒนาบุคลากร 

         กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำรที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และทัศนคติของบุคลำกรให้เป็นไปทำงที่ดีขึ นเพ่ือให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วนั นปฏิบัติงำนได้ผลตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร สำมำรถแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 ขั นตอน คือ  

            1. กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคคล หรือหำปัญหำที่ต้องแก้โดยวิธีกำรพัฒนำบุคคล 

            2. กำรวำงแผนในกำรพัฒนำบุคคล  

            3. กำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำบุคคล 

            4. กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคคล 

           ซึ่งกระบวนกำรในพัฒนำบุคคล และขั นตอนนี เป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่จะต้อง
ด ำเนินกำร จะขำดเสียมิได้และในกำรพัฒนำบุคลำกรนั นจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังกล่ำวนี อย่ำง
สอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่ำงครบวงจร โดยเริ่มจำกกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
วำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกร กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรติดตำมประเมินผล  

กำรวำงแผน ในกำรพัฒนำบุคลำกรมีกิจกรรมที่ต้องก ำหนดในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอยู่หลำย
ประกำร เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร เรื่องอะไรควรอยู่ในกำรวำงแผนระยะยำว อะไรเป็นสิ่งที่ต้อง
รีบท ำ สิ่งที่อำจจะเกิดปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติตำมแผนที่มีอะไรบ้ำง ถ้ำมีปัญหำเกิดขึ นจะมีวิธีกำรขจัดปัญหำ
นั นอย่ำงไร ตลอดจนกำรวำงแผนในด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรบริหำร กำรพัฒนำบุคลำกรกำรก ำหนดตัว
บุคลำกรที่จะรับผิดชอบ  

 แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมำยถึง กรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้
บุคลำกรในหน่วยงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
พัฒนำจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำรำยบุคคล จึงเป็น
แผนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้มีคุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรท ำงำน
ส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ นต่อไปในอนำคต หรือตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ที่องค์กำร
ก ำหนดขึ น ดังนั น IDP จึงไม่ใช่กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) เพ่ือกำรเลื่อน
ต ำแหน่งงำนหรือกำรปรับเงินเดือนและกำรให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ แต่เมื่อได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำม
กรอบ IDP อย่ำงเป็นระบบบนเกณฑ์ขั นพื นฐำนของระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชำคำดหวัง มี
กำรพูดคุยสื่อสำรแบบสองทำง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในกำรเรียนรู้ ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
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เชื่อมโยงควำมต้องกำรของพนักงำนรำยบุคคลให้ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับหน่วยงำนย่อย 
และส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้ 

 

รำยละเอียดขั นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  

ขั นตอนที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนควำมสำมำรถที่ต้องกำร ในที่นี ขอเรียกว่ำ ก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวังของ
ต ำแหน่ง – ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดเกณฑ์  ที่คำดหวังของต ำแหน่งงำนก่อน ซึ่งประกอบด้วย ควำมรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (attributes) หรือที่ เรียกว่ำ “KSAs” เกณฑ์
ดังกล่ำวก ำหนดได้จำกวิสัยทัศน์และภำรกิจ ของหน่วยงำน รวมทั งค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ Job Description 
ซึ่งเป็นขอบเขตงำนที่ต้องปฏิบัติ นอกจำกนี ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดพฤติกรรมที่คำดหวังของแต่ละเกณฑ์ที่
ก ำหนดขึ นด้วยกำรก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวังของต ำแหน่งสำมำรถน ำข้อมูลมำจำกค ำบรรยำยลักษณะงำน ( Job 
Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะน ำมำก ำหนดคือในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละต ำแหน่ง  

ขั นตอนที่ 2 กำรก ำหนดเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร เครื่องมือกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลำกรเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) และเครื่องมืออ่ืนที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Classroom Training)  

ขั นตอนที่ 3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรจะท ำให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบว่ำควำมสำมำรถใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชำจะต้องเลือกจุดอ่อน
นี มำพัฒนำก่อน ไม่เกิน 3 ข้อ จำกนั นจึงก ำหนดเครื่องมือในกำรพัฒนำ (Development Tools) ข้อละไม่เกิน 3 
เครื่องมือ นอกจำกจะก ำหนดเครื่องมือแล้วยังต้องก ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำไว้ด้วย ตำมแบบฟอร์มประเมิน
ควำมสำมำรถรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร  

ขั นตอนที่ 4 กำรพูดคุยแผนกำรพัฒนำกับบุคลำกร หรือที่เรียกว่ำกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็น
ขั นตอนที่ส ำคัญที่ผู้บังคับบัญชำจะต้อง สื่อสำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำได้รับทรำบแผนพัฒนำรำยบุคคล ( IDP) รวมทั ง
โน้มน้ำวและจูงใจให้บุคลำกรมี ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมเครื่องมือกำรพัฒนำควำมสำมำรถท่ีก ำหนดไว้ใน IDP  

ขั นตอนที่ 5 กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร – ขั นตอนนี จะเกิดขึ นหลังจำกผู้บังคับบัญชำและ
บุคลำกรปฏิบัติตำม IDP ที่ก ำหนดขึ นแล้ว โดยผู้บังคับบัญชำจะต้องท ำหน้ำที่ ในกำรติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
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ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2562 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อฝึกอบรม 

ข้าราชการ   

นำยธีรวัฒน์ จริตงำม นักวิชำกำรประมง
ช ำนำญกำรพิเศษ 

1.โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงค ำขอกลำงและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 5-8 พ.ย. 61 

2.บทบำทหน้ำที่และกำรควบคุมตรวจสอบกำร
น ำเข้ำส่งออกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรประมง รุ่นที่ 2 
5-8 ส.ค. 62 

3.กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
กำรควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ
สัตว์น  ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 18-21 ส.ค. 62 

นำยภำสกร นบนอบ นักวิชำกำรประมง
ปฏิบัติกำร 

1.กำรพัฒนำระบบแอปพลิเคชันควบคุมกำรขนถ่ำย
สัตว์น  ำส ำหรับอุปกรณ์พกพำ (Mobile Device) 
27-28 พ.ค. 62 

2.กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
กำรควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ
สัตว์น  ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 18-21 ส.ค. 62 

นำงสำวบงกช สุขชัย นักวิชำกำรประมง
ปฏิบัติกำร 

1.กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
กำรควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ
สัตว์น  ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 18-21 ส.ค. 62 

นำยยงยุทธิ์ ผกำมำศ เจ้ำพนักงำนประมง 1.บทบำทหน้ำที่และกำรควบคุมตรวจสอบกำร
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ปฏิบัติงำน น ำเข้ำส่งออกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรประมง รุ่นที่ 2 
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 

พนักงานราชการ   

นำยธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชำกำรประมง 1.บทบำทหน้ำที่และกำรควบคุมตรวจสอบกำร
น ำเข้ำส่งออกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรประมง รุ่นที่ 2 
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 

นำงสำวสุภำพร หนูชู นักวิชำกำรประมง 1.บทบำทหน้ำที่และกำรควบคุมตรวจสอบกำร
น ำเข้ำส่งออกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรประมง รุ่นที่ 2 
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 

นำยกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชำกำรประมง 1.บทบำทหน้ำที่และกำรควบคุมตรวจสอบกำร
น ำเข้ำส่งออกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรประมง รุ่นที่ 2 
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 

2.กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
กำรควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ
สัตว์น  ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 18-21 ส.ค. 62 

นำยสุนันท์  สีหมัด นักวิชำกำรประมง 1.กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
กำรควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ
สัตว์น  ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 18-21 ส.ค. 62 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 

ตารางท่ี 3  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2562 
 

ล าดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย คงเหลือ (บาท) 

1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 
 - งบด ำเนินงำน  882,000.00 881,991.79 100.00 8.21 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมและบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำประมง 
 - งบด ำเนินงำน 1,049,400.00 1,049,359.17 100.00 99.99 

2 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการบุคลากรภาครัฐ 

 กิจกรรม บุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง 
 - งบบุคลำกร 1,090,400.00 1,076,384.52 98.71 14,015.48 
 - งบด ำเนินงำน 82,600.00 82,013.00 99.29 587.00 

3 
แผนงานพื นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

 กิจกรรม พัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น  ำ 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค 31,000.00 30,304.54 97.76 695.46 
 รวมงบบุคลากร 1,090,400.00 1,076,384.52 98.71 14,015.48 
 รวมงบด าเนินงาน 2,014,000.00 2,013,363.96 99.97 636.04 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 31,000.00 30,304.54 97.76 695.46 
 รวมทั งสิ น 3,135,400.00 3,120,053.02 99.51 15,346.98 
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แผนและผลการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 4  แผนและผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนการปฏิบัติงาน 

ผลรวม เปอร์เซ็นต์ 
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) 

 รวมทุกกิจกรรม  ครั ง 37,004 44,735 120.89 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร 

    

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร     

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ครั ง 36,566 44,496 121.68 
1. ควบคุม ตรวจปัจจยักำรผลติจำกสถำนประกอบกำร 
(รวมวัตถุอันตรำย) 

ครั ง 13 5 
 

   1.1 ตรวจสอบปัจจัยกำรผลติน ำเข้ำ ครั ง 9 5  

         - ตรวจสอบกำรค้ำปัจจยักำรผลิตภำยในประเทศ ครั ง 4 4  

         - กำรตรวจสอบวัตถุอันตรำยที่ใช้ในกำรประมง ครั ง - -  

         - กำรตรวจสอบอำหำรสัตว์น  ำ ครั ง 5 1  

   1.2 ตรวจสอบปัจจัยกำรผลติส่งออก ครั ง 4 -  

         - กำรตรวจสอบวัตถุอันตรำยที่ใช้ในกำรประมง ครั ง - -  

         - กำรตรวจสอบอำหำรสัตว์น  ำ ครั ง 4 -  
   1.3 สุ่มตัวอย่ำงปัจจัยกำรผลติ ณ ร้ำนค้ำ โรงงำน 
สถำนประกอบกำร 

ตัวอย่ำง - - 
 

2. ออกใบอนุญำต ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียน ฉบับ 19,584 22,940  

   2.1 กำรออกใบอนุญำต/ใบรับรอง สัตว์น  ำ  ฉบับ 19,584 22,940  
         กำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์น  ำผ่ำน
ระบบ Fisheries Single Window 

ฉบับ 19,584 22,940 
 

            กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.ก. กำรประมง 
พ.ศ. 2558 

ฉบับ 9,408 11,332 
 

            - ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสตัว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำ (DOF2)  

ฉบับ 384 151 
 

            - ใบแจ้งด ำเนินกำรส่งออกสัตว์น  ำหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น  ำ (DOF4)  

ฉบับ 9,000 11,177 
 

            - ใบแจ้งด ำเนินกำรน ำผำ่นสัตว์น  ำหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น  ำ (DOF6) 

ฉบับ 12 2 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนการปฏิบัติงาน 

ผลรวม เปอร์เซ็นต์ 
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) 

            - ใบอนุมัติน ำสัตว์น  ำหรอืผลิตภัณฑ์สตัว์น  ำ
ผ่ำนรำชอำณำจักร (DOF7) 

ฉบับ 12 2 
 

            กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรคระบำด
สัตว์ พ.ศ. 2558 

ฉบับ 9,792 11,458 
 

            - ร. 6  (น ำเข้ำ) ฉบับ 384 138  

            - ร. 6  (น ำผ่ำน) ฉบับ 12 2  

            - ร. 7 ฉบับ 384 139  

            - ร. 8 ฉบับ 12 2  

            - ร. 9 ฉบับ 9,000 11,177  
            กำรออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ
น ำเข้ำ (IMD) 

ฉบับ 384 150 
 

3. ตรวจวิเครำะห์วัตถดุิบและผลิตภัณฑ ์  7,030 10,700  
   3.1 ตรวจสอบสัตว์น  ำ ซำกสัตวน์  ำและผลติภณัฑ์ 
น ำเข้ำ 

ครั ง 350 151 
 

   3.2 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำน ำเข้ำ ตัวอย่ำง 380 181  

      3.2.1 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำในประเทศ ตัวอย่ำง - -  

      3.2.2 ตรวจสอบกำยภำพสัตว์น  ำเบื องต้น ตัวอย่ำง 300 147  

      3.2.3 ตรวจวิเครำะห์ เฝ้ำระวังสำรตกค้ำง ตัวอย่ำง 80 34  
   3.3 ตรวจสอบสัตว์น  ำซำกสัตวน์  ำและผลติภณัฑ์ 
ส่งออก 

ครั ง 6,300 10,368 
 

4. เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและ
ส่งออก  สัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำและผลิตภณัฑ ์

ครั ง 1,300 1,395 
 

   4.1 กำรตรวจในพื นทีป่ฏิบัติงำน ครั ง 1,000 998  

   4.2 กำรตรวจนอกพื นท่ีปฏิบัติงำน ครั ง 300 397  

5. ตรวจสอบกำรค้ำสตัว์น  ำท่ีผดิกฎหมำยภำยในประเทศ ครั ง 5 3  

6. กำรประชำสมัพันธ์ ครั ง 250 316  

   6.1 กำรแจกเอกสำร สิ่งพิมพ ์ ครั ง 100 158  

   6.2 กำรให้ค ำแนะน ำ ครั ง 150 158  
7. กำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรน ำเข้ำส่งออกและน ำ
ผ่ำนสตัว์น  ำ 

ครั ง 8,384 9,137 
 

   7.1 ตรวจสอบสัตว์น  ำน ำเข้ำที่ตอ้งอำยัด กักกัน ครั ง 12 18  
   7.2 ตรวจติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันโรคสตัว์น  ำ ณ 
สถำนกักกัน 

ครั ง 12 18 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนการปฏิบัติงาน 

ผลรวม เปอร์เซ็นต์ 
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) 

   7.3 ประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันโรคจำกสัตว์น  ำน ำเข้ำ ครั ง 130 142  
   7.4 เฝ้ำระวังป้องกันกำรลักลอบน ำเข้ำสัตว์น  ำที่มี
ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิโรคระบำด 

ครั ง 900 751 
 

   7.5 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำน ำเข้ำเพือ่ตรวจวิเครำะหโ์รค   ตัวอย่ำง 130 132  
   7.6 กำรออกใบรับรองสุขอนำมัยสัตว์น  ำมีชีวิตเพื่อ
กำรบริโภคส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

ฉบับ 7,200 8,076 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร 

    

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร 

    

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้า
ประมง 

ครั ง 438 239 54.56 

1. กำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำจำกเรือประมง
ต่ำงประเทศ 

ครั ง 438 239 
 

   1.1 กำรตรวจสอบเอกสำรก่อนเรือเข้ำเทียบท่ำ 
(เรือประมงต่ำงประเทศ) 

ครั ง 72 17 
 

   1.2 กำรตรวจสอบเอกสำร ณ ท่ำเทียบเรือ ครั ง 72 17  
          1.2.1 เรือขนถ่ายสัตว์น ้า / เรือประมง ครั ง 72 17  
         1.2.2 เรือบรรทุกสินคา้ตู้คอนเทนเนอร ์ ครั ง - -  
   1.3 กำรตรวจสอบเรือจบัสัตว์น  ำ / เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ 
ต่ำงประเทศ 

ครั ง 72 17 
 

   1.4 กำรตรวจสอบสตัว์น  ำท่ีมำจำกเรือประมง
ต่ำงประเทศ 

ครั ง 72 10 
 

   1.5 กำรตรวจป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก 
สินค้ำประมง ณ ท่ำเทียบเรือ 

ครั ง 150 184 
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สถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น  า 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 

ปี พ.ศ. 
สัตว์น  ำเพื่อกำรบริโภค สัตว์น  ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง 

ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ปริมำณ (ล้ำนตัว) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

2555 8,584 721 32 15 

2556 3,148 261 18 8 

2557 6,219 588 19 14 

2558 7,307 672 19 17 

2559 11,118 755 13 12 

2560 2,422 266 3 33 

2561 1,178 117 2 80 

2562 226 50 0.5 34 

 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 

 
ปี พ.ศ. 

 

สัตว์น  ำเพื่อกำรบริโภค สัตว์น  ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง 

ปริมำณ (ตัน) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ปริมำณ (ล้ำนตัว) มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
2555 8,689 10,925 5 79 

2556 7,349 879 4 4 

2557 6,065 781 14 32 

2558 13,023 1,854 7 62 

2559 9,974 1,814 3 9 

2560 7,451 1,445 6 36 

2561 8,041 1,569 30 62 

2562 8,130 1,830 152 48 

หมำยเหตุ : สัตว์น  ำเพื่อบริโภค เชน่ กุ้งทะเล, ปูทะเล, กั ง, ปลำทะเลแช่เย็น-แช่แข็ง  

               สัตว์น  ำเพื่อเพำะเลี ยง เช่น ปลำเก๋ำ, กุ้งขำว, ปลำทะเลสวยงำม 
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้า-ส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำเพ่ือกำรบริโภคระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 5  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำเพ่ือกำรเพำะเลี ยงระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ปริมาณ (ตัน) 8,584 3,148 6,219 7,307 11,118 2,422 1,178 226

มูลค่า (ล้านบาท) 721 261 588 672 755 266 117 50

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสัตว์น า้น า เ ข้ า เพื่อการบริโภค

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ปริมาณ (ล้านตัว) 32 18 19 19 13 3 2 1

มูลค่า (ล้านบาท) 15 8 14 17 12 33 80 34

 -
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูล ค่า สัตว์น า้น า เ ข้าเพื่ อการเพาะเ ลี ้ยง

ปริมาณ (ล้านตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 
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ภาพที่ 6  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกเพ่ือกำรบริโภคระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกเพ่ือกำรเพำะเลี ยงระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2562 
 

 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปริมาณ (ลา้นตวั) 5 4 14 7 3 6 30 152

มูลค่า (ลา้นบาท) 79 4 32 62 9 36 62 48

 -
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 160

กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสัตว์น า้ ส่งออกเพื่ อการเพาะเลี ย้ง

ปริมาณ (ลา้นตวั) มูลค่า (ลา้นบาท) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปริมาณ (ตนั) 8,689 879,252 780,982 13,023 9,974 7,451 8,041 8,130

มลูค่า (ล้านบาท) 10,925 7 6 1,854 1,814 1,445 1,569 1,830

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสัตว์น า้ ส่งออกเพ่ือการบริโภค

ปริมาณ (ตนั) มลูค่า (ล้านบาท) 
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    ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำระหว่ำงเดือนม.ค.–ธ.ค. 2562 

 
ล าดับที ่  ประเภทสัตว์น  า   ปริมาณ (กิโลกรัม)   มูลค่า (บาท)  ประเทศต้นทาง 

1  ปลำกระโทงแทง   94,663.00   10,099,855.89  ไต้หวัน 

2  ปลำทูน่ำครบีเหลือง  59,539.50 15,276,001.71 ไต้หวัน อินโดนเีซีย เวียดนำม มลัดีฟส ์

3  ปลำทูน่ำตำโต   26,320.00   4,307,561.85  ไต้หวัน,มลัดีฟส ์

4  ปลำกระโทงแทงสีน  ำเงิน   12,581.00   1,039,293.45  ไต้หวัน 

5  ปลำแบล็คค็อด   9,467.00   777,925.40  ไต้หวัน 

6  ปลำกระโทงร่ม/ใบแบน   6,195.00   430,710.16  ไต้หวัน 

7  ปลำอินทรำ   2,166.00   171,332.16  ไต้หวัน 

8  ปลำขี มัน   1,424.00   109,401.18  ไต้หวัน 

9  ปลำโอท้องแถบ   202.00   6,186.67  ไต้หวัน 

10  ปลำอีโต้มอญ   123.00   10,337.34  ไต้หวัน 

11 

 อื่นๆ เช่น กุ้งมังกร ปู
ทะเล,ปมู้ำต้ม,แซลมอน
รมควัน,ปลำสวยงำม 

 13,443.20   18,171,027.69  

สิงคโปร์,อเมริกำ,อินโดนีเซีย,เยอรมนี,
นอร์เวร์,เวยีดนำม,ศรลีังกำ,มำเลเซีย,ตูนี
เซีย,ฝรั่งเศส,อินเดยี 

   รวมทั งหมด          226,123.70    50,399,633.50    
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    ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงเดือนม.ค.–ธ.ค. 2562 
 

ล าดับที ่  ประเภทสัตว์น  า   ปริมาณ (กิโลกรัม)   มูลค่า (บาท)   ประเทศปลายทาง  

1  ปลำเก๋ำ   111,706.50   17,483,430.06   ฮ่องกง  

2  ปลำทูน่ำครบีเหลือง   5,163.52   1,784,578.56   กำตำร์ คเูวต สหรัฐอเมริกำ มำเลเซีย 

3   ปลำทูน่ำตำโต   315.10   124,751.42   สหรัฐอเมริกำ 

4  ปลำทะเล   397,641.28   24,155,471.72   ฮ่องกง  

5  กุ้งกุลำด ำ   5,030,176.90   1,280,335,269.32   จีน,ฮ่องกง,มำเก๊ำ  

6  กุ้งขำว   2,469,069.68   476,239,472.60  
 จีน,ญี่ปุ่น,สิงคโปร์,ไตห้วัน,มำเลเซยี, 
เวียดนำม,ฮ่องกง 

7  กั ง   86,601.30   66,106,921.32   จีน,มำเก๊ำ,ฮ่องกง 

8  หอย   7,606.00   962,035.10   ฮ่องกง  

 9   ปูทะเล   84,927.00   20,319,065.04   จีน,มำเก๊ำ,ฮ่องกง 

 10   กุ้งมังกร   3,296.00   1,394,222.92  จีน,ฮ่องกง,สิงคโปร ์

 11   ปลำทะเลสวยงำม   4,998.85   8,107,491.96   สิงคโปร,์ฮ่องกง  

   รวมทั งหมด   8,201,502.13   1,897,012,710.02   
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ภาพที่ 8  เปรียบเทียบปริมำณสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำระหว่ำงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  เปรียบเทียบปริมำณสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2562 

42%
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6%

กราฟเปรียบเทยีบปริมาณสินค้าสัตว์น า้น าเข้าระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 62

ปลากระโทงแทง  

ปลาทูน่าครีบเหลือง  

ปลาทูน่าตาโต  

ปลากระโทงแทงสีน ้าเงิน  

ปลาแบล็คคอ็ด  

ปลากระโทงร่ม/ใบแบน  

ปลาอินทรา  

ปลาข้ีมนั  

ปลาโอทอ้งแถบ  

ปลาอีโตม้อญ  

อ่ืนๆ  
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5%

61%

1%

0%

1% 0% 0%

กราฟเปรียบเทยีบปริมาณสินค้าสัตว์น า้ส่งออกระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 62
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ปลาทะเล 

กุง้กุลาด า 

กุง้ขาว 

กั้ง 

หอย 

ปูทะเล 

กุง้มงักร 

ปลาทะเลสวยงาม 
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ภาพที่ 10  กรำฟแสดงจ ำนวนกำรออกหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำง  

    เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 

 

ภาพที่ 11  กรำฟแสดงจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์น  ำระหว่ำง เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 
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กราฟแสดงจ านวนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น า้มีชีวติเพือ่บริโภคส่งออก
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
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กราฟแสดงจ านวนใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
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 ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบจ ำนวนประมงเรือต่ำงประเทศที่เข้ำเทียบท่ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงปีพ.ศ. 2558-2562 
 

ปี พ.ศ.  จ านวนครั งที่ขอเข้าเทียบท่า (เที่ยว) 

พ.ศ. 2558 ตั งแต่ เดือนก.ย.-ธ.ค. 2558 74 

พ.ศ. 2559 ตั งแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2559 211 

พ.ศ. 2560 ตั งแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2560 141 

พ.ศ. 2561 ตั งแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2561 76 

พ.ศ. 2562 ตั งแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2562 17 

 

           ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ตเริ่มปฏิบัติงำนโครงกำรน ำร่องมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำในเดือนสิงหำคม 
2558 และท ำกำรจัดเก็บข้อมูลเรือประมงต่ำงประเทศที่ขอเข้ำเทียบท่ำตลอดมำ พบว่ำตั งแต่เดือนกันยำยน ถึง
เดือนธันวำคม 2558 มีเรือเข้ำเทียบท่ำทั งสิ น 74 เที่ยว ต่อมำในปี 2559 มีเรือเข้ำเทียบท่ำทั งหมด 211 เที่ยว ปี 
2560 มีจ ำนวน 141 เที่ยว และปี 2561 มีจ ำนวน 76 เที่ยว เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงต้นปี 2560 จนถึงปลำยปี 
2562 พบว่ำจ ำนวนเรือมีแนวโน้มลดลง และลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีกำรเข้ำเทียบท่ำทั งสิ นจ ำนวน 
17 เที่ยว สำเหตุกำรลดลงของเรือที่ขอเข้ำเทียบท่ำเนื่องมำจำกกรมประมงได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำม
ทันสมัยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เช่น กำรออกพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.  2558 และพระรำช
ก ำหนดกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นอกจำกนี เจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯได้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำน
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ และด้วยเหตุผลหรือข้อจ ำกัดบำงประกำรท ำให้ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำทำงเรือ
น้อยลง 

 

ภาพที่ 12  เปรียบเทียบจ ำนวนเรือประมงต่ำงประเทศท่ีเข้ำเทียบท่ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงปี 2558-2562 
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ตารางท่ี 10  สำยกำรบินที่มีกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ปลายทาง สายการบิน 

1 จีน 

TG226/664, TG226/610, TG678, TG204/638, KA213, 
FM832, 3U8810, CZ6054, CZ6094, CZ6058, 9C8772, 
SL970, 9C8522, FD524, MU574, UO724, WE608, 
MU5094, KY8366, SL978, HO1312 

2 มำเลเซีย MH787, MH791 

3 อังกฤษ OZ748, TG218/960 

4 ฮ่องกง TG685/602, WE608, KA265, UO764, KA215, KA213 

5 สหรัฐอเมริกำ OZ748, KE638 

 

ตารางท่ี 11  สำยกำรบินที่มีกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ต้นทาง สายการบิน 

1 มัลดีฟ KA264, MI754 

2 มำเลเซีย FD3925, MH786 

3 อินโดนีเซีย MI754, AK828, AK826, SQ992 

4 เวียดนำม VJ809 

5 นอร์เวย์ QR842 

6 ศรีลังกำ TG201 
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สรุปปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 
 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และซำกสัตว์น  ำของด่ำน
ตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562  

 

ปัญหา  
1. เนื่องจำกกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงค ำขอกลำง Fisheries Single Window (FSW) ที่ผ่ำนมำ ท ำให้

ผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของ ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรขออนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก น ำ
ผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต  

2. ระบบเชื่อมโยงค ำขอกลำงยังไม่มีควำมเสถียร ส่งผลต่อกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก       
น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต  

3. ไม่มีฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำ (Health Certification) ของแต่ละประเทศ เพ่ือ
ใช้ประกอบกำรตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำและปัจจัย
กำรผลิต 

4. กำรขอใบอนุญำตของผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของ มีกำรขอมำก่อนล่วงหน้ำจ ำนวนมำก และท ำกำร
ยกเลิกภำยหลัง ท ำให้ข้อมูลปริมำณกำรน ำเข้ำส่งออกในระบบมีควำมคลำดเคลื่อน 

 
แนวทางแก้ไข  

1. ประชำสัมพันธ์เรื่อง กฎหมำยและระเบียบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำ ให้ประชำชนทรำบ เช่น กำร
ให้ควำมรู้ด้วยป้ำยและแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบกำรและตัวแทนออกของเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ และให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและระเบียบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำพร้อมแจ้งให้
ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงผลเสียจำกกำรลักลอบน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำ 

2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบโดยเฉพำะรับเรื่องแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ เพ่ือให้มีควำมรวดเร็ว กรณี
สัตว์น  ำมีชีวิต 

3. ควรมีกำรน ำหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำ (Health Certification) ของแต่ละประเทศ ที่ได้รับมำไป
ตรวจสอบกับประเทศต้นทำง  

  4. ควรมีระเบียบข้อบังคับให้ผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของ ยกเลิกใบอนุญำตท่ีไม่ได้ใช้ เพ่ือลดควำม      
                คลำดเคลื่อนของข้อมูลในระบบ 
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ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ  2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ในพื นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ  
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            3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและ
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10  
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก สัตว์น  าของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า 

จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการติดตามคดีเรือ UTHAIWAN ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการน าเข้ากุ้งขาวผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการน าเข้าปลาทะเลสวยงาม 


