
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต 
                                      กรมประมง 
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           รายงานประจําป ี2562 
     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรงุเทพมหานคร) 
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          คาํนํา 
 
 
 รายงานประจําปีงบประมาณ 2562 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ที่ได้รับมอบหมายจากกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัย
การผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม 
ความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมท้ังเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและเช้ือด้ือยา และโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
และบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง เพ่ือกํากับดูแลกํารบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งมี
ระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบท่ีมาของสัตว์นํ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าต้ังแต่การทําการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
 ทั้งน้ี  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กํากับดูแลรับผิดชอบครอบคลุม
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีด่านตรวจสัตว์นํ้าภายใต้สังกัด 10 ด่านฯ มีนโยบาย
เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการและผู้รับบริการ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้สนใจทั่วไป และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มกําลังความสามารถ 
 
  
 
 
  นายประวิทย์ ขําร้าย       
 ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการ 
 ด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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   ภาพที่ หน้า 
1. แผนที่แสดงตําแหน่งท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศตามประกาศกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์ 
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2. แผนภูมแิสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม)  
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3. แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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4. แผนภูมิแสดงร้อยละสัตว์นํ้านําเข้าสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) 
    ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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5. แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2562 
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ส่วนท่ี 1 
ภาพรวมศูนยบ์ริหารจัดการ 

ด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 



๒ 
 

ประวัติหน่วยงาน 
 
 

                    
         ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและ
เจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองปราบปราม กรมตํารวจ ได้
จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็น
ปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการ
ลักลอบนําปลาชนิดน้ีเข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ 
ทําให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนําปลา
ชนิดน้ีไปปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้ประชาชนได้คลาย
ความกังวลจากกรณีดังกล่าว และเพ่ือให้การควบคุม
การตรวจสอบการนําเข้าสัตว์นํ้ามีชีวิตเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด กรมประมงจึงได้จัดต้ัง "งานกักกัน
สัตว์นํ้า" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ด้านการควบคุมตรวจสอบการนําเข้าสัตว์นํ้าให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 

  
 ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์นํ้า" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านสัตว์นํ้า รวมถึงการกําหนดมาตรการ
กักกันสัตว์นํ้าให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกําหนด มีด่านตรวจสัตว์นํ้า 5 แห่ง ประกอบด้วย 
1. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
2. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานภูเก็ต 
3. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
4. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
5. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดหนองคาย 
 
 ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนช่ือเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ํา" สังกัด
สํานักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นํ้า 7 แห่ง ดังน้ี 
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นํ้า 
2. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
3. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานภูเก็ต 
4. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
5. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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6. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดหนองคาย 
7. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตาก 
8. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสระแก้ว 
       
      ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคําสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดต้ังด่านตรวจ
สัตว์นํ้าเพ่ิมเติมเป็นการภายใน จํานวน 2 แห่ง ดังน้ี 
1. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสตูล 
2. ด่านตรวจสัตว์นํ้าปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 
 
 ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน สํานักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์นํ้า มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นํ้า 
22 แห่ง ดังน้ี 
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นํ้า 
2. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าเรือกรุงเทพ 
4. ด่านตรวจสัตว์นํ้าลาดกระบัง  
5. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา 
6. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา  
7. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์  
8. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนํ้าลึก 
9. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดภูเก็ต  
10. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตาก 
12. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดหนองคาย 
13. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสระแก้ว 
14. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดเชียงราย 
15. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดชลบุรี 
16. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดนราธิวาส 
17. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสตูล 
18. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดจันทบุรี 
19. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตราด  
20. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสมุทรสาคร  
21. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดระนอง 
22. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดมุกดาหาร 
23. ด่านตรวจสัตว์นํ้าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
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 ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนช่ือเป็น "ส่วนควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต" และเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทั้งเพ่ิมหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังน้ี 
 - กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นํ้า เปลี่ยนช่ือเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต 
 - ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา เปลี่ยนช่ือเป็น ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานหาดใหญ ่
 - ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนช่ือเป็น ด่านตรวจสัตว์นํ้าสะเดา 
 - ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนํ้าลึก เปลี่ยนช่ือเป็น ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าเรือสงขลา 
 - ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ เปลี่ยนช่ือเป็น ด่านตรวจสัตว์นํ้าปาดังเบซาร์ 
 - ด่านตรวจสัตว์นํ้าช่องเม็ก เปลี่ยนช่ือเป็น ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
 - เพ่ิมหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนําเข้าส่งออกสัตว์นํ้า 
 
 ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดต้ังด่านตรวจสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 
  
 ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดต้ังด่านตรวจสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสุรินทร์ 
และด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น "กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต" 
โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 ศูนย์ ซึ่งด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าเรือกรุงเทพ ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) โดยมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน 10 ด่านฯ คือ  
 1. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. ด่านตรวจสัตว์นํ้าลาดกระบัง 
 3. ด่านตรวจสัตว์นํ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 
 4. ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว 
 5. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดชลบุรี 
 6. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดจันทบุรี 
 7. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดตราด  
 8. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดสมุทรสาคร 
 9. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดกาญจนบุรี 
 10. ด่านตรวจสัตว์นํ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

บุคลากร 
 
 

 
นายประวิทย์  ขําร้าย 

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการ 
ด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายประเสริฐ ปานปารมี
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดสระแก้ว 

 นางสาวอรนุช ดีช่วย 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดชลบุรี 

 นายคะเณ สุขเก้ือ 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดสมุทรสาคร 

 นายจรัญ มีรักษา 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดจันทบุร ี
       

 

 

 

 

 

 

 
ว่าท่ีร้อยตรีสมนึก พรหมศร
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 นายอุดม ติดไชย 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดตราด 

 นางยุพดี ทองมี 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

ท่าอากาศดอนเมือง 

 นายภูริธัช วัชรสินธ์ุ 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

       

  

 

 

 

  

  นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

ลาดกระบัง 

 นายชนินทร์  น้อยสอาด 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 
 
 1. ควบคุม กํากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์นํ้าในสังกัด 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์นํ้า 
และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. ดําเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต 
และป้องกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 4. ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต 
ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 5. ทําหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์นํ้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 6. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์นํ้า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซาก
สัตว์นํ้าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และ
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
 8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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สถานที่ตั้ง และพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

สถานท่ีตั้ง 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันต้ังอยู่ที่อาคารพัสดุการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ช้ัน 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบดังน้ี 
 
1. จุดบรกิารเอกสารนาํเข้า ส่งออก นําผ่าน  
 ดําเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์นํ้าและปัจจัยการ
ผลิต และป้องกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2525 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

  
 

 
อาคารพัสดุการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช้ัน 2 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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2. พื้นทีส่นิคา้ตูค้อนเทนเนอร์ 
 ป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเข้า นําออก นําผ่านสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

  
สํานักศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก) 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ด่านศุลกากรสมุทรปราการ (UTCT) 

ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

  

  
ด่านศุลกากรสําโรงใต้ 

ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ด่านศุลกากรพระประแดง  
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
  

  
ด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ 

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ด่านศุลกากรแม่กลอง (รพท.เอกชัย) 
ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 
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3. พื้นที่สินค้าเทกอง (ท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศ) 
 ควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการ
ผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
 

  
ท่าเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด 
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ท่าเทียบเรือ 33A-B ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 
  

  
ท่าเทียบเรือองค์การคลังสินค้า 

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ท่าเทียบเรือ 23A/23C 
ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
  

  
ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จํากัด 
ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ท่าเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด์ จํากัด 
ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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3. พื้นที่สินค้าเทกอง (ท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศ) (ต่อ) 
 

  
ท่าเทียบเรือบริษัท ทรัพย์สถาพร จํากัด (21B) 

ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ท่าเทียบเรือหมายเลข 11B 
ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง   

จังหวัดสมุทรปราการ 
  

  
ท่าเทียบเรือหมายเลข  ๗C 

ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ท่าเทียบเรือหมายเลข 7 
ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บุคลากรของหน่วยงาน 
 

 

 

 
 
นายประวิทย์  ขําร้าย 
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการ 
ด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

 

นางจามรี รักษ์บางแหลม 
นักวิชาการประมง 
ชํานาญการ 
 

 

 

นายธีรพจน์ ชาลี 
นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

     

นางสาวเพชรลดา ผ่านสําแดง 
นักวิชาการประมง 

ปฏิบัติการ 
 

 

 นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล 
นักวิชาการประมง 

ปฏิบัติการ 

 
     

 

นางสาวชุติมา สิทธิวงศ์ 
นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

 

 

นางสาวเพ็ญพิชา โหมดอ่อน 
นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

     

นายขวัญสยาม วงศ์อําภู 
พนักงานประมงชั้น 2 

(ลูกจ้างประจํา) 
 

 

   

 
 



๑๓ 
 

 

นายสิริศักด์ิ ชาวหญ้าแพรก 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

 

 

นายจิรศักด์ิ ถามูลเลศ 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

     

นางดลฤดี  บุญเลิศกุล 
นักวิชาการประมง 
(พนักงานราชการ) 

 

 นายภูริวัฒน์  ธรรมโชติ 
เจ้าพนักงานสื่อสาร 
(พนักงานราชการ) 

 
 
 
จ้างเหมาบริการ 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายต่อศักด์ิ เนื่องพิม นักวิชาการประมง 16 นายชัชเวช อําพาส นักวิชาการประมง 
2 นายภาณุวัฒน์ รัตนจินดา นักวิชาการประมง 17 นางสาวธันยพร บุบผามะตะนัง นักวิชาการประมง 
3 นายกฤตภาดา มีอําพล นักวิชาการประมง 18 นางสาวมณีนุช ชมภูพงษ์ นักวิชาการประมง 
4 นายอภิสิทธ์ิ คําเพชร นักวิชาการประมง 19 นางสาวปาลิตา สุนทรารชน นักวิชาการประมง 
5 นางสาวอารีรัตน์ พิจิตร นักวิชาการประมง 20 นางสาวอังครินทร์ บุตะเขียว นักวิชาการประมง 
6 นางสาวบุญธิดา เพ็ญอ่ิม นักวิชาการประมง 21 นางสาววโรชา แดงอร่าม นักวิชาการประมง 
7 นายไกรชนม์ พินิจสุวรรณ นักวิชาการประมง 22 นายสนธยา โยธี นักวิชาการประมง 
8 นายเกรียงไกร แมงทับ นักวิชาการประมง 23 นายสุขสรร วันเพ็ญ นักวิชาการประมง 
9 นางสาวปัญญาพร สวัสดี นักวิชาการประมง 24 นายสุวิจักขณ์ รักวิจิตร์ นักวิชาการประมง 

10 นายภาวัติ ศิริชื่นวิจิตร นักวิชาการประมง 25 นางสาวจุฑามาศ ประสานศิลป ์ นักวิชาการประมง 
11 นายสุทธิศักด์ิ ดลตรี นักวิชาการประมง 26 นางสาววริยา ลิขิตสุวณิชย์ นักวิชาการประมง 
12 นายกัมปนาท สุภฤทธิ์ นักวิชาการประมง 27 นายณภัทร พุทธิเมธากุล นักวิชาการประมง 
13 นายมุคกอรีย์ เหมหมาด นักวิชาการประมง 28 นางสาวณีรนุช แดงเรือง นักวิชาการประมง 
14 นายธนวิช อาทรมิตร นักวิชาการประมง 29 นางสาวปริยกร พันธุสะ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
15 นายอุรุพงษ์ วิสูตรกาญจนชัย นักวิชาการประมง 30 นายพิสิษฐ์ วงศ์อําภู พนักงานขับรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้
เข้าร่วมฝึกอบรม และสัมมนา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยได้เข้าร่วมฝึกอบรม และสัมมนา ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จํานวน 10 หลักสูตร ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ หลักสูตร ผู้จัด วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดจ้าง
พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองการแปร
รูปสัตว์น้ํา (PSE) และระบบตรวจสอบ
ตามมาตรการรัฐเจ้าท่า (PSM) ระยะท่ี 2 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต 

4 – 5 
ตุลาคม 
2561 

นางสาวเพชรลดา ผ่านสําแดง 
นางสาวชุติมา สิทธิวงศ์ 

2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและ
ระบบสนับสนุน ใบอนุญาตและใบรับรอง
ผ่านอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ 
2561 สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง รุ่น
ท่ี 1 

กลุ่มควบคุมการนําเข้าสัตว์
น้ําและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้ําและ
ปัจจัยการผลิต 

6 – 7  
พฤศจิกายน 
2561 

นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล 
นางดลฤดี บุญเลิศกุล 

3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รุ่น
ท่ี 2 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมประมง 

13 – 14  
พฤศจิกายน 
2561 

นายธีรพจน์ ชาลี 
นายภูริวัฒน์ ธรรมโชติ 

4 การฝึกอบรมการใช้งานระบบการออก
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ํา (PSE) 
และระบบการ ตรวจสอบตามมาตรการ
รัฐเจ้าของท่า (PSM) 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต 

8 ตุลาคม 
2561 

นางสาวเพชรลดา ผ่านสําแดง 
นางสาวชุติมา สิทธิวงศ์ 

5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญั ติการ
อํานวยความสะดวกใน การพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมประมง 

24 ตุลาคม 
2561 

นายประวิทย์ ขําร้าย 

6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
จัดทํายุทธศาสตร์ และทบทวนวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ ของกองควบคุมการค้า
สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต 

19 – 23 
ธันวาคม 
2561 

นายประวิทย์ ขําร้าย 
นายสิริศักด์ิ ชาวหญ้าแพรก 
 

 
 
 



๑๕ 
 

ลําดับ หลักสูตร ผู้จัด วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

7 การฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการกรมประมง 
ตามพระราชบัญญัติยา  พ .ศ .  2560 
และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ก อ ง วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
สุขภาพสัตว์น้ํา 

24 – 26 
ธันวาคม 
2561 

นางจามรี รักษ์บางแหลม 
นางสาวเพชรลดา ผ่านสําแดง 
 

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ํา
สําหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) 

กลุ่มควบคุมเ รือประมง
แ ล ะ สิ น ค้ า ป ร ะ ม ง
ต่างประเทศ กองควบคุม
การค้าสัตว์น้ําและปัจจัย
การผลิต 

27 – 28  
พฤษภาคม 
2562 

นายธีรพจน์ ชาลี 
นางสาวเพชรลดา ผ่านสําแดง 
 

9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการหลักสูตร
บทบาทหน้าท่ีและการควบคุมตรวจสอบ
การนําเข้าส่งออก ปัจจัยการผลิตทางการ
ประมง รุ่นท่ี 2 

กลุ่ มควบคุมการนํ า เ ข้า 
สัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ํา
และปัจจัยการผลิต 

5 – 8  
สิงหาคม 
2562 

นางสาวชุติมา สิทธิวงศ์ 
นางดลฤดี บุญเลิศกุล 

10 การเ พ่ิมประสิท ธิภาพการบั งคับใช้
กฎหมายและการควบคุมและตรวจสอบ
การนําเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ํา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม 

กลุ่มควบคุมเ รือประมง
แ ล ะ สิ น ค้ า ป ร ะ ม ง
ต่างประเทศ กองควบคุม
การค้าสัตว์น้ําและปัจจัย
การผลิต 

18 – 21 
สิงหาคม 
2562 

นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล 
นายธีรพจน์ ชาลี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

งบประมาณประจําปี 
 
 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีจาก กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร เป็นเงิน 3,372,000 บาท โดยโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
1,837,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.48 รองลงมาคือโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,535,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
45.52 รายละเอียดตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดังน้ี 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ 
ได้รับ (บาท) 

ร้อยละงบประมาณ 
ที่ได้รับ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน   
      - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,535,000 45.52 
  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร   
    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง   
      - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,837,000 54.48 

รวมทั้งสิ้น 3,372,000 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้รับตามแผนการปฏิบัติงานของกรม
ประมง จําแนกตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 แผนงาน   
2 โครงการ 2 กิจกรรม  
 

แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตด้านเกษตร 
 เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและย่ังยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า 
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปและกระบวนการ 
ตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการ 
ผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ่ของประชารัฐ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และ 
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ 
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รูปแบบประชารัฐให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตาม ความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเช้ือด้ือยา 
 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือกํากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม 
และเฝ้าระวัง การทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
ต้ังแต่การทําการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
 กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการปฏิบตังิาน 



๑๙ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานของกรมประมง จําแนกตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
จํานวน 1 แผนงาน 2 โครงการ 2 กิจกรรม  
 

แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรม : พฒันาคณุภาพสินค้าประมงสูม่าตรฐาน 
ตารางที่ 1 แสดงผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประจําปี 2562 ของศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) คร้ัง 725 579 
     1.1 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตนําเข้า คร้ัง 435 400 
          ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตภายในประเทศ คร้ัง 5 6 
          การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง คร้ัง 360 306 
          การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ํา คร้ัง 70 88 
     1.2 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก คร้ัง 290 179 
          การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง คร้ัง 50 32 
          การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ํา คร้ัง 240 147 
     1.3 สุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้า โรงงาน สถานประกอบการ ตัวอย่าง 0 0 
2. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ 52,840 60,061 
     2.1 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สัตว์น้ํา ฉบับ 52,840 60,061 
          การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ําผ่านระบบ Fisheries Single 
Window 

ฉบับ 52,840 60,061 

               การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 21,200 26,412 
               - ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF2) ฉบับ 9,600 10,899 
               - ใบแจ้งดําเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF4) ฉบับ 10,800 14,695 
               - ใบแจ้งดําเนินการนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF6) ฉบับ 400 419 
               - ใบอนุมัตินําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ 400 399 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ต่อ) หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
              การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 22,040 20,967 
               - ร. 6  (นําเข้า) ฉบับ 9,000 8,031 
               - ร. 6  (นําผ่าน) ฉบับ 400 415 
               - ร. 7 ฉบับ 9,000 8,023 
               - ร. 8 ฉบับ 400 398 
               - ร. 9 ฉบับ 3,240 4,109 
              การออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํานําเข้า (IMD) ฉบับ 9,600 12,673 
3. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  8,305 10,281 
     3.1 ตรวจสอบสัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ นําเข้า ครั้ง 5,700 4,897 
     3.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ํานําเข้า ตัวอย่าง 2,420 5,384 
          3.2.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ําในประเทศ ตัวอย่าง 0 0 
          3.2.2 ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้ําเบื้องต้น ตัวอย่าง 2,000 4,896 
          3.2.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 420 488 
     3.3 ตรวจสอบสัตว์น้ําซากสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั้ง 185 0 
4. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนําเข้าและส่งออก  สัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์      ครั้ง 600 658 
     4.1 การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ครั้ง 300 358 
     4.2 การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ครั้ง 300 300 
5. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ําท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 0 0 
6. การประชาสัมพันธ์ ครั้ง 440 480 
     6.1 การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั้ง 200 240 
     6.2 การให้คําแนะนํา ครั้ง 240 240 
7. การควบคุมและเฝ้าระวังการนําเข้าส่งออกและนําผ่านสัตว์น้ํา ครั้ง 198 253 
     7.1 ตรวจสอบสัตว์น้ํานําเข้าท่ีต้องอายัด กักกัน ครั้ง 6 1 
     7.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ํา ณ สถานกักกัน ครั้ง 6 1 
     7.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ํานําเข้า ครั้ง 120 180 
      7.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนําเข้าสัตว์น้ําท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ครั้ง 60 70 
     7.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ํานําเข้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค ครั้ง 6 1 
 

  

 

 



๒๑ 

แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตด้านเกษตร 
โครงการพฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลติสนิคา้ประมง 

ตารางที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ประจําปี 2562 
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง หน่วยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ําจากเรือประมงต่างประเทศ ครั้ง   
     1.1 การตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (เรือประมงต่างประเทศ) ครั้ง 144 160 
2. ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 4,500 5,270 
      - เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา / เรือประมง ครั้ง 1,200 2,002 
      - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั้ง 3,300 3,268 
3. ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ํา / เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ครั้ง 144 160 
4. ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ํา ครั้ง 144 160 
5. ตรวจป้องกันการลักลอบการนําเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 450 513 
 
 

 

 

 

 

 
 



๒๒ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 

งบประมาณที่ใช้ 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,372,000 บาท 
รายละเอียดตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดังน้ี 

ตารางที่ 3 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2562 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที ่
ได้รบั (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน   
      - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,535,000 1,535,000 
  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร   
    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง   
      - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,837,000 1,837,000 

รวมทั้งสิ้น 3,372,000 3,372,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

สถิติการนําเข้า ส่งออก 
ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 

นําเขา้  
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 85,525.35 5,457.89 
กุมภาพันธ์ 63,957.55 4,184.29 
มีนาคม 81,101.62 4,750.35 
เมษายน 80,612.50 4,983.47 

พฤษภาคม 80,308.90 5,073.78 
มิถุนายน 77,711.64 4,792.01 
กรกฎาคม 68,891.97 4,038.64 
สิงหาคม 64,413.57 3,643.91 
กันยายน 78,724.43 4,682.52 
ตุลาคม 85,603.99 4,716.53 

พฤศจิกายน 85,794.27 4,610.67 
ธันวาคม 55,495.27 3,143.41 
รวม 908,141.06 54,077.47 

 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงปริมาณและมลูค่าสตัว์นํ้านําเข้าปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม) ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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๒๔ 

สัตว์นํ้านําเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 
 
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 38,516.90 3,316.21 
กุมภาพันธ์ 25,453.86 2,500.67 
มีนาคม 41,925.93 2,989.95 
เมษายน 43,607.60 3,185.78 

พฤษภาคม 35,851.27 2,904.39 
มิถุนายน 30,086.28 2,682.35 
กรกฎาคม 22,119.15 2,183.68 
สิงหาคม 22,391.74 1,835.12 
กันยายน 35,219.27 2,722.94 
ตุลาคม 35,465.52 2,806.48 

พฤศจิกายน 39,789.15 3,077.23 
ธันวาคม 30,786.03 2,321.87 
รวม 401,212.70 32,526.67 

 
 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงปริมาณและมลูค่าสตัว์นํ้านําเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม-
ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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๒๕ 

สัตว์นํ้านําเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (ต่อ) 
 
ตารางที่ 6 สถติิปริมาณสัตว์นํ้านําเข้าสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

ชนดิสตัว์น้ํา ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาทลูัง 45,971.43 2,951.22 
ปลาซาบะ 55,458.64 2,611.18 

ปลาโอท้องแถบ 51,523.67 3,254.02 
ปลาซารด์นี  29,815.00 651.44 

ปลาหมึกกล้วยยักษ ์ 26,647.23 1,712.88 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละสัตว์นํ้านําเข้าสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาทูลัง 22%

ปลาซาบะ 26%
ปลาโอท้องแถบ 

25%

ปลาซาร์ดีน 14%

ปลาหมึกกล้วยยักษ์ 
13%

ปลาทูลัง ปลาซาบะ ปลาโอท้องแถบ ปลาซาร์ดีน ปลาหมึกกล้วยยักษ์



๒๖ 

สัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกอง 
 

ตารางที่ 7 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม) 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 47,008.45 2,141.68 
กุมภาพันธ์ 38,503.70 1,683.62 
มีนาคม 39,175.69 1,760.40 
เมษายน 37,004.90 1,797.69 

พฤษภาคม 44,457.63 2,169.39 
มิถุนายน 47,625.36 2,109.66 
กรกฎาคม 46,772.82 1,854.96 
สิงหาคม 42,021.83 1,808.79 
กันยายน 43,505.16 1,959.59 
ตุลาคม 50,138.47 1,897.68 

พฤศจิกายน 46,005.12 1,533.44 
ธันวาคม 24,709.24 821.54 

รวม 506,928.35 21,538.42 
 
 

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกองปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – 
ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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๒๗ 

สัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกอง (ต่อ) 
 
ตารางที่ 8 สถติิปริมาณสัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกองสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาโอท้องแถบ 385,873,824.50 19,423,962,923.85 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 64,517,290.30 3,682,323,292.90 
ปลาทูน่าตาโต 17,812,908.50 933,054,865.98 

ปลาทูน่าครีบยาว 2,190,488.50 215,788,781.84 
ปลาโอลาย 132,959.00 4,571,640.79 

 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละสัตว์นํ้านําเข้าประเภทสินค้าเทกองสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-
ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 
 
 
 

ปลาโอท้องแถบ 87%

ปลาทูน่าครีบเหลือง 
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ปลาทูน่าตาโต 2%
ปลาทูน่าครีบยาว 0%
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ปลาโอท้องแถบ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าครีบยาว ปลาโอลาย



๒๘ 

ส่งออก 
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์นํ้าสง่ออกปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
มกราคม 15,141.59 2,225.43 
กุมภาพันธ์ 15,265.62 2,300.27 
มีนาคม 16,362.98 2,412.97 
เมษายน 14,979.19 4,397.20 

พฤษภาคม 17,318.18 2,542.32 
มิถุนายน 18,959.63 2,521.68 
กรกฎาคม 16,242.18 2,400.15 
สิงหาคม 17,217.04 2,217.94 
กันยายน 16,916.42 2,604.16 
ตุลาคม 15,977.15 2,478.68 

พฤศจิกายน 21,247.10 2,962.09 
ธันวาคม 19,786.49 2,657.91 
รวม 205,413.57 31,720.80 

 
 

 
ภาพท่ี 7 แผนภูมิแสดงปริมาณและมลูค่าสตัว์นํ้าส่งออกปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
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๒๙ 

สัตว์นํ้าสง่ออก 
 
ตารางที่ 10 สถิติปริมาณสัตว์นํ้าส่งออกสูงสุด ๕ อันดับ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 (มกราคม-ธันวาคม) ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลาโอท้องแถบ 85,951.96 9,682.05 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 17,192.92 2,467.53 
ปลาทรายแดง 20,684.08 2,103.55 

กุ้งขาว 11,884.29 4,073.27 
ปลาอลาสก้าโพล๊อค 5,330.88 551.78 

 
 

 
ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงปริมาณและมลูค่าสตัว์นํ้าส่งออกปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม) ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
 
 
 
 
 

ปลาโอท้องแถบ 
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ส่วนท่ี 3 
เร่ืองอ่ืน ๆ 



๓๑ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ศูนยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 1. การปรับปรุงกระบวนการนําเข้า ส่งออกและนําผ่านสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และเปลี่ยนแปลง
รูปแบบคําขออนุญาตในระบบ Fisheries Single Windows (FSW) รวมทั้งเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสัตว์นํ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าน้ันๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ขออนุญาตนําเข้า ส่งออกและนําผ่านสินค้าสัตว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต 
 2. ในกรณีตรวจปล่อยสินค้า ตัวแทนออกของต้องการความรวดเร็วในการทํางาน แต่เน่ืองจากสถานท่ี
ตรวจปล่อยมีจํานวนมาก และอยู่ห่างไกล จึงทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าในบางกรณี 
 3. การประกาศเพ่ิมท่าเทียบเรือประมงต่างประเทศอีก 3 ท่า ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้มี
การนําเข้าสินค้าทูน่าแช่แข็งทางเรือประมงต่างประเทศเพ่ิมขึ้นที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์นํ้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ส่งผลให้อัตรากําลังของเจ้าหน้าไม่เพียงพอ 
 4. การเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางในการจัดเก็บสินค้าสัตว์นํ้าจากเรือประมงต่างประเทศ ทําให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลในระบบ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 1. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจให้ครอบคลุมถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารรถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ิมกําลังเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ้าจากเรือประมงต่างประเทศ 
 4. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ้า เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องแม่นยําในการปฏิบัติงาน 
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