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“ในการปฏิบัติงานนั น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ นได้เสมอ  

เมื่อปัญหาเกิดขึ นต้องแก้ไข อย่าทิ งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก  

ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ 

 ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คนหลายๆทาง 

 ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน  

ปัญหาที่เกิดขึ นนั นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง 

และบั่นทอนท าลายความเจริญและความส าเร็จของการงาน” 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
น าเสนอตาม http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html   
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html
http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html
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บทน า 
 

  ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ภายใต้สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 3 (สงขลา) 
กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์น  า ซากสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ราชอาณาจักรไทย และการน ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ  

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท ารายงานประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ 
ประวัติ หน่วยงาน ที่ตั ง ช่องทางติดต่อ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พื นที่ปฏิบัติงาน อัตราก าลัง งบประมาณ 
แผนและ ผลการปฏิบัติงาน สถิติการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต งานวิจัย
และกิจกรรมที่ด่านได้ปฏิบัติหรือเข้าร่วม ตลอดจนสาระน่ารู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีของ ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๐ ฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือผู้ที่สนใจน าผลการด าเนินงานของด่านตรวจสัตว์น  า
จังหวัดภูเก็ตไปใช้ประโยชน์ตามสมควร  

                                                                                

                                                                                                ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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สารบัญ 
เรื่อง                   หน้า 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ก 
บทน า                                                  ข  
สารบัญ                                                                                                                     ค 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมประมง         1 
ท าเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต        2 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต        2 
ประวัติการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต       4 
ภารกิจ หน้าที่ ขอบเขตและพื นที่ปฏิบัติงาน        8 
ที่ตั งส านักงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร                    9 
พื นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ         9 
ข้อมูลบุคลากร                                                  10 
การพัฒนาบุคลากร          11 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร                                       13 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย        15 
แผนและผลการด าเนินงาน         16 
สถิติการน าเข้าส่ง-ออกสินค้าสัตว์น  า        19 
กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้า-ส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560  19 
งานวิจัย            22 
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมวิธีแนวทางแก้ไขปัญหา    24 
ภาพกิจกรรม            25 
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สารบัญภาพ 
                  หน้า 
 

ภาพที่ 1 ต าแหน่งที่ตั งของส านักงานด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต     4 
ภาพที่ 2 ส านักงานด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต       9 
ภาพที่ 3 เขตพื นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต      10 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560   19 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560   20 
 
 

สารบัญตาราง 
 
                   หน้า 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต      10 
ตารางที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560      13 
ตารางที่ 3 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560   15 
ตารางที่ 4 แผนและผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560      16 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560  19 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าส่งออกระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560  20 
ตารางที่ 7 สายการบินที่มีการน าเข้าสินค้าสัตว์น  าผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต    21 
ตารางที่ 8 สายการบินที่มีการน าเข้าสินค้าสัตว์น  าผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต    21
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วิสัยทัศน์ (กรมประมง) 

"เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการประมงที่ยั่งยืน" 

 

พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น  าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับ

มาตรฐานของไทยและสากล 
3. ก ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น  า เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างย่ังยืนและคงความ

หลากหลาย ทั งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจดัการทรัพยากร
ในชุมชน 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั งการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั งปรับปรุง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 
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ท าเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 

1 ร.อ.ธัญญะ      ฉุยโรจน์ธรรม เมษายน พ.ศ. 2547      -   มีนาคม พ.ศ. 2548 

2 นายแสงศักดา  กาลานุสนธ์ มีนาคม พ.ศ. 2548       -   มกราคม พ.ศ. 2553 

3 นายศราวุธ      คเชนทร์ทองสุวรรณ มกราคม พ.ศ. 2553      -   มีนาคม พ.ศ. 2556 

4 นายสุชาติ       พรหมสมบัติ มีนาคม พ.ศ. 2556       -   กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

5 นายซุลกีฟลี     ลติฟีปุตรา กรกฎาคม พ.ศ. 2559    -   พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

6 นายธีรวัฒน์     จริตงาม พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  -   ปัจจุบัน 

 
 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 
ข้าราชการ 

 
 
 
  
 

 
  

  

 
 
 

 
 
   
 

 

นายธีรวัฒน์ จริตงาม 
นักวิชาการประมงช านาญการ ปฏบิัติหน้าที ่

หัวหน้าด่านตรวจสตัว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

นายภาสกร นบนอบ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวบงกช สุขชัย 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายยงยุทธิ์  ผกามาศ 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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พนักงานราชการ 
 

   
   

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด 
นักวิชาการประมง  

นางสาวสุภาพร หนูชู 
นักวิชาการประมง  

นายธีรพล ทองเนื อสุข 
นักวิชาการประมง  

 
จ้างเหมาบริการ 

 

   
   

นายสุนันท์ สีหมัด 
นักวิชาการประมง 

นายสมบรูณ์ กายเพ็ชร ์
นักวิชาการประมง 

นายอภิศักดิ์ มลิแก้ว 
นักวิชาการประมง 

   

   
   

นายอัศวิน สีสุข 
นักวิชาการประมง 

นางสาวนูรฮดูา มัจฉา 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

นางสาวสุรรีัตน์ สุขขา 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
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ประวัติการก่อตั งหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

        ภาพที่ 1  ต าแหน่งที่ตั งของส านักงานด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 

 ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัด กองควบคุมการค้าสัตว์น  าและ
ปัจจัยการผลิต จัดตั งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559    
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  มีประวัติการก่อตั งหน่วยงาน ดังนี   
 ปี พ.ศ. 2527 กรมประมงได้จัดตั ง "งานกักกันสัตว์น  า" ขึ นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการน าเข้าสัตว์น  าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด สาเหตุในการจัดตั ง 
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกองปราบปราม  ได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปีรันย่า 2 
ราย ของกลางเป็นปลาปีรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบน าปลาชนิดนี เข้ามาทางท่าอากาศ
ยานกรุงเทพ ท าให้ประชาชนทั่วไปเกิดความวิตกกังวลหากมีการน าปลาชนิดนี ไปปล่อยลงสู่แหล่งน  าสาธารณะ 
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั นเพ่ือให้ประชาชนได้คลายความวิตกกังวลจากกรณีดังกล่าว จึงได้จัดตั ง
หน่วยงานกักกันสัตว์น  านี ขึ น 
 ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น  า" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น  า รวมถึงการก าหนด
มาตรการกักกนัสัตว์น  าให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายก าหนด มีด่านตรวจสัตว์น  า 5 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
2. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานภูเก็ต 
3. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
4. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
5. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 
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 ปี พ.ศ. 2545 กรมประมง ได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น  า" 
สังกัดส านักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น  า 7 แห่ง ดังนี  

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น  า 
2. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
3. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานภูเก็ต 
4. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
5. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
6. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 
7. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตาก 
8. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสระแก้ว 

 ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีค าสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั งด่านตรวจสัตว์น  า
เพ่ิมเติมเป็นการภายใน จ านวน 2 แห่ง ดังนี  

1. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล 
2. ด่านตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

 ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน ส านักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น  า มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น  า 22 
แห่ง ดังนี  

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น  า 
2. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. ด่านตรวจสัตว์น  าท่าเรือกรุงเทพ 
4. ด่านตรวจสัตว์น  าลาดกระบัง 
5. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา 
6. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา 
7. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ 
8. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน  าลึก 
9. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
10. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตาก 
12. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 
13. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสระแก้ว 
14. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงราย 
15. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดชลบุรี 
16. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส 
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17. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล 
18. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดจันทบุรี 
19. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
20. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสมุทรสาคร 
21. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดระนอง 
22. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร 
23. ด่านตรวจสัตว์น  าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

 ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต" และเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทั งเพ่ิมหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี  

- กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น  า เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต 
- ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
- ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
- ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน  าลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น  าท่าเรือสงขลา 
- ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร์ 
- ด่านตรวจสัตว์น  าช่องเม็ก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี 
- เพ่ิมหน่วยงาน กลุ่มงานบริการน าเข้าส่งออกสัตว์น  า 

 ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าเพ่ิมขึ นอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 
 ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าเพ่ิมขึ นอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์ 
และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดกาญจนบุรี 
 ปี  พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่ งส่วน
ราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองควบคุมการค้าสัตว์น  า
และปัจจัยการผลิต  มีการแบ่งโครงสร้างภายใน  ดังนี  

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       2.กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต 
       3.กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ 
       4.กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น  า 

 มีการจัดตั งศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  า 3 ศูนย์ 
1.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 1 (เชียงราย) 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดเชียงใหม่ 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตาก 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร 

-ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี 
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-ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนครพนม 
-ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์ 

2.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 2 (กรุงเทพฯ) 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าลาดกระบัง 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศดอนเมือง 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสระแก้ว 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดชลบรุี 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดจันทบุรี 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสมุทรสาคร 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดกาญจนบุรี 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าเขต 3 (สงขลา) 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร์ 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดนราธิวาส 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสตูล 
 -ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดระนอง 

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต กรมประมง มีหน้าที่
ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น  า ซากสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยการ
ผลิต ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น  า ให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการ
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั งประกาศ ระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพื นที่ของจังหวัดภูเก็ต
ทั งหมด นอกจากนี ยังมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการน าสินค้าสัตว์น  าทางเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าเรือ (Port State Measures) เพ่ือป้องกันเรือประมงต่างประเทศที่ท าการประมงที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามา
เทียบท่าขนถ่ายสัตว์น  า  ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือที่เรือประมงต่างประเทศสามารถเข้าเทียบท่าได้ 3 ท่า 
ได้แก่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือน  าลึกจังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย 
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ภารกิจ หน้าที่ และขอบเขตพื นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
       1. มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ป้องกัน และควบคุม การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น  า 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสัตว์น  าให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ดังนี  

1. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
5. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
6. พระราชบัญญัติการส่งออกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2525  
7. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. พิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น  า ตามที่ได้รับมอบอ านาจ
ตามกฎหมาย ดังนี  
         (1) ใบอนุญาตให้น าสัตว์น  าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
                    (2) ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ใบอนุญาตน าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   
                (3) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น  ามีชีวิตเพ่ือการส่งออก (Live Aquatic Animal Health certificate) 

3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น  าน าเข้า  
4. ให้ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  า สัตว์น  า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.

2558และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
          5. ตรวจสอบการน าสินค้าสัตว์น  าทางเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures) เพ่ือ
ป้องกันเรือประมงต่างประเทศท่ีท าการประมงท่ีมิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น  า 
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ที่ตั งส านักงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

   ภาพที่ 2  ส านักงานด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

      ที่ตั งส านักงาน : อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ชั น 2 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 
      ช่องทางการติดต่อสื่อสาร : โทรศัพท์ 076-351010 โทรสาร 076-327612 
      Email : pktfishtradeins_2011@hotmail.com 
      Email : pkfins.healthcert2017@gmail.com (ใช้ในการติดต่อขอเอกสารใบรับรองสุขภาพสัตว์น  ามีชีวิต
เพ่ือการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
 
พื นที่ปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 

ประกอบด้วย 2 พื นที่ ดังนี  
1) พื นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง พื นที่ปฏิบัติงานซึ่งมีส านักงานด่านฯ ตั งอยู่  

- ทางอากาศ ณ อาคารคลังสินค้า และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จะท าการตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าที่มีการน าเข้า 
ส่งออก น าผ่าน และเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้า ส่งออก น าผ่านสินค้าสัตว์น  าผ่านทาง
อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต 

2) พื นที่นอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง พื นที่ปฏิบัติงานซึ่งตั งอยู่นอกเขตส านักงาน 

mailto:pkfins.healthcert2017@gmail.com
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- ทางบก ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ตั งด่านตรวจทั งขาเข้า และขาออก เพ่ือตรวจสอบสินค้า
สัตว์น  า ที่มีการน าเข้ามาในช่วงกลางคืน และเช้ามืด ซึ่งสัตว์น  าส่วนใหญ่ที่น าเข้ามาส่งขาย
ตลาดและโรงแรมภายในจังหวัด เพื่อการบริโภค ในส่วนของกุ้งกุลาด าจะมี 2 ลักษณะ คือ  
1. น าเข้ามาเพ่ือบริโภคในจังหวัด 2. น าเข้ามาเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ จีน 
ฮ่องกง มาเก๊า 

- ทางท่าเรือ ได้แก่ ท่าเทียบเรือน  าลึกจังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย ท่าเทียบเรือ
องค์การสะพานปลา เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะท าการตรวจสอบชนิด ปริมาณ ให้ตรงตาม
ใบอนุญาต และสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

   ภาพที่ 3  พื นที่เขตรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 
ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลบุคลากรด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  
 

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 
อายุ
(ปี) 

ข้าราชการ จ านวน 5 คน      

1 นายธีรวัฒน์ จริตงาม นักวิชาการประมงช านาญการ ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์และประมง)  46 

   
 

ปริญญาโท (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) 
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2 นายภาสกร  นบนอบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี วทบ.การประมง 43 

3 นางสาวบงกช สุขชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี วทบ.ประมง 31 

4 นางสาวณัฐสิน ีโกยกอบกาญจน ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี วทบ.ประมง 29 

5 นายยงยุทธิ์ ผกามาศ เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 43 

พนักงานราชการ จ านวน 3 คน 
 

   

1 นายธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชาการประมง ประกาศนียบัตรครเูทคนิคชั นสูง (ปทส.) 37 

2 นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชาการประมง ปริญญาตรี วทบ.ประมง 32 

3 นางสาวสุภาพร หนูชู นักวิชาการประมง ปริญญาตรี วทบ.ประมง 32 

จ้างเหมาบริการ จ านวน 6 คน      

1 นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์ นักวิชาการประมง ปริญญาตร ีวทบ.อุตสาหกรรมประมง 28 

2 นายสุนันท์ สีหมัด นักวิชาการประมง ปริญญาตรี วทบ.ประมง 26 

3 นายอัศวิน สีสุข นักวิชาการประมง ปริญญาตรี วทบ.ประมง 26 

4 นายอภิศักดิ์ มลิแก้ว  นักวิชาการประมง ปริญญาตรี วทบ.วาริชศาสตร์ 28 

5 นางสาวนูรฮูดา มัจฉา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริญญาตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  26 

6 นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 

 

การพัฒนาบุคลากร 
         การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั นปฏิบัติงานได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร สามารถแบ่งการด าเนินการเป็น 4 ขั นตอน คือ  
            1. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคคล หรือหาปัญหาที่ต้องแก้โดยวิธีการพัฒนาบุคคล 
            2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล  
            3. การด าเนินการในการพัฒนาบุคคล 
            4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล 
           ซึ่งกระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั นตอนนี เป็นกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการ จะขาดเสียมิได้และในการพัฒนาบุคลากรนั นจะต้องด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี อย่าง
สอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การ
วางแผนในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล  

การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องก าหนดในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่หลาย
ประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ในการวางแผนระยะยาว อะไรเป็นสิ่งที่
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ต้องรีบท า สิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มีอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาเกิดขึ นจะมีวิธีการขจัด
ปัญหานั นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการ
ก าหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ  
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วย
ให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน  แผนพัฒนา
รายบุคคล จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่องค์การก าหนดขึ น ดังนั น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้
มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั นพื นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่ง
ที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ ร่วมกัน IDP 
ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได ้
 
รายละเอียดขั นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

ขั นตอนที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ ในที่นี ขอเรียกว่า ก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง
ของต าแหน่ง – ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนดเกณฑ์ ที่คาดหวังของต าแหน่งงานก่อน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้  
(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (attributes) หรือที่เรียกว่า “KSAs” เกณฑ์
ดังกล่าวก าหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจ ของหน่วยงาน รวมทั งค าบรรยายลักษณะงาน หรือ Job 
Description ซ่ึงเป็นขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนี ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของ
แต่ละเกณฑ์ที่ก าหนดขึ นด้วยการก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งสามารถน าข้อมูลมาจากค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะน ามาก าหนดคือในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละ
ต าแหน่ง ซึ่งการฝึกอบรมได้จัดท าตัวอย่างรายการและค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐานความสามารถของ
ต าแหน่ง แนบไว้ในภาคผนวกของคู่มือฉบับนี แล้ว  

ขั นตอนที่ ๒ การก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมใน
ห้องเรียน (Classroom Training) และเครื่องมืออ่ืนที่ ไม่ ใช่การฝึกอบรมในห้ องเรียน (Non-Classroom 
Training)  

ขั นตอนที่ 3 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากผลการประเมินความสามารถของบุคลากรจะท า
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าความสามารถใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือก
จุดอ่อนนี มาพัฒนาก่อน ไม่เกิน ๓ ข้อ จากนั นจึงก าหนดเครื่องมือในการพัฒนา (Development Tools) ข้อละ
ไม่เกิน ๓ เครื่องมือ นอกจากจะก าหนดเครื่องมือแล้วยังต้องก าหนดระยะเวลาการพัฒนาไว้ด้วย ตามแบบฟอร์ม
ประเมินความสามารถรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
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ขั นตอนที่ 4 การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร หรือที่เรียกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เป็นขั นตอนที่ส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
รวมทั งโน้มน้าวและจูงใจให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่ก าหนดไว้
ใน IDP  

ขั นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร – ขั นตอนนี จะเกิดขึ นหลังจากผู้บังคับบัญชา
และบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ที่ก าหนดขึ นแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องท าหน้าที่ในการติดตามผลการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรโดยให้น าแบบประเมินผลที่กองฝึกอบรมจัดท าไปใช้ 

 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อฝึกอบรม 

ข้าราชการ   

นายธีรวัฒน์ จริตงาม นักวิชาการประมง
ช านาญการ 

1.การปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ 
(Port State Measures) ส าหรับเจ้าหน้าที่กรม
ประมงตามมาตรการฯ (PSM Inspector) 18-21 
ธันวาคม 2559 
2.การใช้งานระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่า (PSM) ภายใต้ระบบควบคุมค าขอกลาง (FSW) 
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 
3.บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรม
ประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 วันที่ 12-14 
พฤศจิกายน 2560 
4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับ
ผู้บริหารวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560  

นายภาสกร นบนอบ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

1.การตรวจสอบควบคุมการน าเข้าและการผลิตสินค้า
ประมง ภายใต้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการ
ผลิตสินค้าประมง 28-2 ธันวาคม 2559 
2.การใช้งานระบบ Electronic Port State 
Measures Application (E-PSM) 9-13 มกราคม 
2560 
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3.การใช้งานระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่า (PSM) ภายใต้ระบบควบคุมค าขอกลาง (FSW) 
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 

นางสาวบงกช สุขชัย นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

1.การใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร
และอาหารสัตว์ของไทย 23-26 มกราคม 2560 
2.การเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าด่านตรวจสัตว์น  าที่
ด าเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และ
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 20-23 
มิถุนายน 2560 

นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ 

1.การปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ 
(Port State Measures) ส าหรับเจ้าหน้าที่กรม
ประมงตามมาตรการฯ (PSM Inspector) 18-21 
ธันวาคม 2559 
2.การตรวจสอบควบคุมการน าเข้าและการผลิตสินค้า
ประมง ภายใต้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการ
ผลิตสินค้าประมง 28-2 ธันวาคม 2559 
3.การใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร
และอาหารสัตว์ของไทย 23-26 มกราคม 2560 

นายยงยุทธิ์  ผกามาศ เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

 - 

พนักงานราชการ   

นายธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชาการประมง 1.การใช้งานระบบ Electronic Port State 
Measures Application (E-PSM) 9-13 มกราคม 
2560 

นางสาวสุภาพร หนูชู นักวิชาการประมง 1.การใช้งานระบบ Electronic Port State 
Measures Application(E-PSM)  9-13 มกราคม 
2560 
2.การใช้งานระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่า (PSM) ภายใต้ระบบควบคุมค าขอกลาง (FSW) 
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชาการประมง 1.การใช้งานระบบ Electronic Port State 
Measures Application (E-PSM)  9-13 มกราคม 
2560 
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2.การใช้งานระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่า (PSM) ภายใต้ระบบควบคุมค าขอกลาง (FSW) 
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 
ตารางท่ี 3  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 
 

ล าดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ(บาท) 

1 แผนงานยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการที่1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  150,000.00 149,882.37 99.92 117.63 
 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น  า 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000.00 19,997.10 99.99 2.90 
2 แผนงานยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการที่1 : โครงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,550,000 1,549,912.10 99.99 87.90 
3 เงินงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)  
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  57,160.00 57,160.00 100.00 0 
4 แผนงานพื นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  150,000.00 149,842.36 99.89 157.64 
 - ค่าสาธารณูปโภค 11,000.00 9,318.10 84.71 1,681.90 
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แผนและผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 4  แผนและผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

แผนรวม ปี 60 ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ตค 59 - กย 60 ตค 59 - กย 60 

 
รวมทุกกิจกรรม 

 
14,170 22,530 159.00 

1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั ง 3,749 8,733 232.94 

 
1.1 ตรวจสอบสตัว์น  า ซากสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการ
ผลิตสัตว์น  า ระหว่างประเทศ 

ครั ง 1,100 2,916 
 

 
- ตรวจสอบการน าเข้า ครั ง 200 320 

 

 
- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 900 2,596 

 

 
1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบน าเขา้และส่งออก ครั ง 1,622 2,768 

 

 
- การตรวจในพื นท่ีปฏิบัติงานปกต ิ ครั ง 1,382 2,381 

 

 
- การตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั ง 240 387 

 

 
1.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น  าน าเข้า ตวัอย่าง 789 2,619 

 

 
- สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ ตัวอย่าง 300 670 

 

 
- สุ่มเพื่อตรวจสารตกค้าง ตัวอย่าง 89 130 

 

 
- สุ่มเพื่อตรวจโรค ตัวอย่าง 400 1,819 

 

 
1.4. การประชาสมัพันธ์ ครั ง 230 422 

 

 
- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั ง 115 219 

 

 
- การให้ค าแนะน า ครั ง 115 230 

 

 
1.5 ควบคุมการน าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย ครั ง 0 0 

 

 
- ออกใบข้อเท็จจริงการน าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ 0 0 

 

 
- ออกใบอนุญาตน าเข้า ผลติ ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ 0 0 

 

 
- สุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย ตัวอย่าง 0 0 

 

 
1.6 ตรวจสอบการคา้สตัว์น  าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั ง 4 4 

 

 
1.7 ตรวจสอบการคา้ปัจจัยการผลติ ครั ง 4 4 

 
2 กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น  า ครั ง 141 205 145.39 

 
2.1 เฝ้าระวังกักกันสตัว์น  าน าเข้ากอ่นการอนุญาต ครั ง 18 27 

 

 
2.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสตัว์น  าสัตว์น  า ครั ง 18 35 

 

 
2.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น  าน าเข้า ครั ง 105 143 
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2.4 ด าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสตัว์น  า ครั ง 0 0 

 

 
2.5 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น  าและที่พักซากสตัว์น  า ครั ง 0 0 

 

 
2.6 ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น  าและที่พักซากสตัว์น  า ครั ง 0 0 

 

 
2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกนัสัตว์น  าและที่พักซากสตัว์น  า ครั ง 0 0 

 
3 กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ครั ง 2,820 3,930 139.36 

 
3.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ครั ง 100 197 

 

 
3.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั ง 100 179 

 

 
- เรือขนถ่ายสัตว์น  า / เรือประมง ครั ง 100 179 

 

 
- เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ ครั ง 0 0 

 

 
3.3 ตรวจสอบเรือจับสตัว์น  า / เรอืขนถ่ายสัตว์น  า ครั ง 100 179 

 

 
3.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น  า ครั ง 100 179 

 

 
3.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่า
เทียบเรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทย 

ครั ง 120 179 
 

 
3.6  ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสตัว์น  า หรือผลติภณัฑ์สตัว์
น  าท่ีได้มาจากการท าการประมง 

ครั ง 2,300 3,017 
 

 
- ตรวจสอบการน าเข้า ครั ง 300 486 

 

 
- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 2,000 2,531 

 

 

3.7 รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและการ
น าเข้าสัตว์น  ากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั งในประเทศ และนอก
ประเทศ 

ฉบับ 0 0 
 

 
3.8 ตรวจสอบยืนยันข้อมลูเรือประมง ครั ง 0 0 

 

 
3.9 ตรวจประเมินมาตรฐานท่าเทยีบเรือประมงที่มิใช่เรือประมง
ไทย 

ครั ง 0 0 
 

 
3.10 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจสตัว์น  า
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM) 

ครั ง 0 0 
 

4 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับ 7,460 9,662 104.10 

 
4.1 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น  าผ่านระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 7,440 9,649 
 

 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 360 518 

 

 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 6,720 8,657 

 

 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 360 489 

 

 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ 0 10 
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- ร. 7 ฉบับ 360 475 

 

 
- ร. 8 ฉบับ 0 8 

 

 
- ร. 9 ฉบับ 6,000 7,666 

 

 
- การออกหนังสือก ากับการจ าหนา่ยสัตว์น  าน าเข้า (IMD) ฉบับ 360 474 

 

 
4.2 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น  าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 20 13 
 

 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 5 3 

 

 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 15 7 

 

 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 5 2 

 

 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ 0 0 

 

 
- ร. 7 ฉบับ 5 3 

 

 
- ร. 8 ฉบับ 0 0 

 

 
- ร. 9 ฉบับ 5 2 

 

 
- การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ฉบับ 0 0 

 

 
- ใบรับรองซากสัตว์น  าเพื่อการส่งออก ฉบับ 0 0 

 

 
- การออกหนังสือก ากับการจ าหนา่ยสัตว์น  าน าเข้า (IMD) ฉบับ 0 3 
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สถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น  า 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 
 

ปี พ.ศ. 
สัตว์น  าเพื่อการบริโภค สัตว์น  าเพื่อการเพาะเลี ยง 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 
2555 7,642.86 607.06 31,441,815 12.69 
2556 3,300.93 480.51 18,331,686 6.96 
2557 10,315.31 605.67 15,890,497 17.25 
2558 15,319.06 1,224.40 35,379,083 9.88 
2559 7,591.94 641.41 8,078,585 3.39 
2560  2,421.81 265.99 2,809,579.26 33.29 

  

            
 

            
 
     ภาพที่ 4  เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าส่งออกระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 
 

ปี พ.ศ. 
 

สัตว์น  าเพื่อการบริโภค สัตว์น  าเพื่อการเพาะเลี ยง 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 

2555 16,550.99 10,803.73 2,016,168 73.01 
2556 555.76 62.86 71,827 8.29 
2557 8,237.77 1,188.98 4,011,156 43.40 
2558 13,300.45 1,878.73 2,124,336 62.17 
2559 9,958.39 1,812.87 2,006,208 15.09 
2560 7,041.88 1,444.54 5,921,676 35.58 

 

              
   

               
 

ภาพที่ 5  เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าส่งออกระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 
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ตารางท่ี 7  สายการบินที่มีการน าเข้าสินค้าสัตว์น  าผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ปลายทาง สายการบิน 

1 จีน 
TG226/664 
TG226/612 

2 ญี่ปุ่น OZ748 
  KE638 
3 ไต้หวัน TG226/636 
4 มาเลเซีย MH787 
  MH791 
5 สิงคโปร์ 3K534, MI753 
  MI755, MI757 
  3K538, MI751 
6 อังกฤษ TG222/910 
  TG218/910 
7 ฮ่องกง FD3524, KA210 
  TG608, FD3924 
  KA215, HX764 

 
ตารางท่ี 8  สายการบินที่มีการน าเข้าสินค้าสัตว์น  าผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ปลายทาง สายการบิน 

1 จีน FM831, FM857 

2 มาเลเซีย FD3925 

3 สิงคโปร์ TG649/TG223 
  MH790 

4 อินโดนีเซีย MI754 
  QZ7744 

5 ฮ่องกง AK1922 

  FD3943 

  KA214 
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งานวิจัย 
 

ปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น  า  
ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

 
ธีรวัฒน์ จริตงาม๑* และ คะเณ สุขเกื อ๒      

๑ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวัดภเูก็ต 
 ๒ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดระนอง 

 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษาปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น  าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 

2553-2557 จากข้อมูลเอกสารซึ่งเก็บรวบรวมที่ส านักงาน และจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น
เฉลี่ยปีละ 5,305.74 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 527.96 ล้านบาท จากปลาทูน่า 5 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่า
ตาโต ปลาทูน่าครีบน  าเงินเหนือ ปลาทูน่าครีบน  าเงินแปซิฟิก และปลาทูน่าครีบน  าเงินใต้ โดยน าเข้าจากแหล่งท าการประมงใน
ทะเลหลวงเขตมหาสมุทรอินเดียผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด (ท่าเทียบเรือภูเก็ต) และด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในอัตราส่วนร้อยละ 99.00 และ 1.00 ของปริมาณการน าเข้าทั งหมด และร้อยละ 90.83 และ 9.17 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั งหมด ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั งตัว ผลการตรวจสอบคุณภาพปลาทูน่าครีบเหลืองน าเข้าพบว่า 
ปริมาณสารฮีสตามีน สารปรอท สารตะกั่ว และสารแคดเมียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41±2.02  0.25±0.07  0.31±0.33 และ 
0.03±0.02 ไมโครกรัมต่อกรัมน  าหนักเปียก ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณการปนเปื้อนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนด
ทั งในประเทศและต่างประเทศ  

การส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นเฉลี่ยปีละ 1,992.36 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 316.29 ล้านบาท จากปลาทูน่า 
2 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต โดยมีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด (ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต) และด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอัตราส่วนร้อยละ 80.14 และ 19.86 ของปริมาณการส่งออก
ทั งหมด และร้อยละ 77.82 และ 22.18 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมด ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั งตัว 
และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศอื่นๆ หรือใน
อัตราส่วนร้อยละ 75.08 และ 24.92 ของปริมาณการส่งออกทั งหมด ร้อยละ 73.36 และ 26.64 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมด 
ตามล าดับ ซึ่งส่งออกไปเพื่อการบริโภคในรูปแบบปลาดิบเป็นหลัก   

หากเปรียบเทียบเฉพาะปริมาณการน าเข้า ส่งออกในแต่ละปี พบว่า มีปริมาณน าเข้า ส่งออกอัตราร้อยละ 73 และ 27 
ตามล าดับ ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่น าเข้าจะชั่งน  าหนักทั งตัว ขณะที่ปลาทูน่าสดที่ส่งออกหรือ เข้ากระบวนการแปรรูปใน
โรงงานจะมีการตัดหัวหรือไม่ตัดหัว เอาอวัยวะภายในออกหมด ตัดครีบ ตัดโคนหาง เลาะโครงกระดูกออก รวมถึงมีการตัดตกแต่ง
ชิ นเนื อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะได้ส่วนที่เป็นเนื อร้อยละ 54-59 ท่ีเหลือ    ร้อยละ 41-46 เป็นเศษซากซึ่งอาจน ามาบริโภคหรือใช้
ท าอาหารสัตว ์

   
ค าส าคัญ : ปริมาณ  มูลค่า  น าเข้า  ส่งออก  ปลาทูน่า  ด่านตรวจสตัว์น  า  
 
*ผู้รับผิดชอบ : ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 

83110  โทร. 0 7635 1010  e-mail : t.jaritngarm@gmail.com
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Quantity and Value of Import/Export Fresh Chilled Tuna Collected from the Fish Inspection Office 
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Abstract 

 
Quantity and Value of import/export fresh chilled tuna collected from the Fish Inspection Office in Thailand during 

2010 -2014  were evaluated using documentation collected from each office and from interviews. The results show that the 
average quantity of imported fresh chilled tuna was 5 ,305.74 tons per year with average value of 527.96 million baht per 
year. There were five species of tuna, Thunnus. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis and T. maccoyii imported to 
Thailand, of which, they were captured from high sea in the Indian Ocean. 99% of imported tuna were transshipment via Phuket 
Province fish Inspection Office, only 1% via Suwannaphumi Airport with the total value of 90.83% and 9.17%, respectively. Most of 
imported tuna was whole fresh chilled tuna. The quality of fresh yellowfin tuna was examined. The results showed that the average 
histamine, mercury, lead and cadmium were 2.41±2.02  0.25±0.07  0.31±0.33 and 0.03±0.02 µg/g wet weight, respectively. These 
values were lower than that of standard level established internationally and domestically. 

 The average quantity of export fresh chilled tuna was 1,992.36 tons per year with the average value of 316.29 
million baht per year. Two species of tuna, T. albacares and T. Obesus were exported. The export channel was mostly via 
Fish Inspection Office in Phuket followed by Suwannaphumi Airport with the total export value of 80.14% and 19.86%, 
having the total item value of 77.82% and 22.18%, respectively. It was found that Singapore and the United State were 
the second and the third largest countries next to Japan in terms of exportation of the whole fresh chilled tuna 
(gutting, headless or head-on) with the total export quantity 75.08% and 24.92%, having the total value of 73.36% and 
26.64%, respectively. The main purpose for exportation of the whole fresh chilled tuna was for sashimi. 

 To compare the average import/export quality for each year, we found that the average were 73% and 27%, 
respectively. The imported fresh chilled tuna was weighted as whole fish while the fresh tuna for exportation or processing through 
the processing plant were headless or head-on, gutting, fins-and tail-off, boneless as well as fillet with trimming in different ways 
which was 54-59% of flesh whereas 41-46% of the remaining were detritus and used for human consumption or animal feed. 
 
Key words : Quantity, Value, Import/Export, Tuna, Fish Inspection Office 
 

*Corresponding auther :  Phuket Province Fish Inspection Office, Cargo, Phuket International Airport,  
Maikao Sub-district, Talang District, Phuket Province 83110 Tel. 0 7635 1010   
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สรุปปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น  า ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า และซากสัตว์น  าของด่าน
ตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  

 

ปัญหา  
1. พื นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจลักลอบการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น  าแต่ละจุด มีระยะทางที่ห่างกัน
หลายกิโลเมตร  
2. ในการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงต่างประเทศยังขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
3. ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าและตัวแทนไม่มีการประสานงานกันภายในบริษัท  
4. ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
5. เจ้าหน้าที่ด่านฯ ยังขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าในบางประเด็น 
6. เจ้าหน้าด่านฯ ทีย่ังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
7. ระบบ Processing Statement and PSM Link System ( PPS ) มีการปรับปรุงการใช้งานรูปแบบใหม่ ท าให้
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าในการใช้งานระบบ 
8. รายชื่อฟาร์มที่ขึ นทะเบียนคลัสเตอร์กุ้งกุลาด าที่ด่านฯน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น  า
ส่งออกมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือการบริโภค ข้อมูลบางส่วนยังมีความคลาดเคลื่อน 
 

แนวทางแก้ไข  
1. จัดก าลังเจ้าหน้าที่กระจายไปปฏิบัติงานตามจุดต่างๆอย่างทั่วถึง 
2. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือและการอ านวยความสะดวก  
3. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของ 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่อง กฎหมายและระเบียบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า ให้ประชาชนทราบ เช่น การให้ความรู้
ด้วยป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการและตัวแทนออกของเพ่ือประชาสัมพันธ์  และให้
ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าพร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลเสียจาก
การลักลอบน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
 5. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เรื่องกฎหมายและระเบียบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่เกี่ยวข้อง 
 6. จัดฝึกอบรมทางด้านภาษา ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ 
 7. ฝึกการเข้าใช้งานให้สม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดทักษะ และหากพบปัญหาในระบบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและชัดเจน 
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ภาพการเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก สัตว์น  าของเจ้าหน้าที่ด่านฯ 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการประชุมแนะแนวทางตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ภาพการประชุมภายในของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด าทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต  

ภาพการน าเข้ากุ้งขาวทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการต้อนรับคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครปฐม 
ศึกษาดูงานการน าเข้า ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ภาพการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประมงจากมาเลเซียเข้าศึกษาดูงานการตรวจเรือประมงต่างประเทศ 
และเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสัตว์น  า จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการต้อนรับอธิบดีกรมประมง และคณะในการติดตามความก้าวหน้าคดีเรือประมงไร้สัญชาติ 
ที่เข้าเทียบท่า จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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