
รายงานประจําป 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง

ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 3 (สงขลา)

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

“บริการประทับใจ โปรงใส 

สัตวน้ําไทยไดมาตรฐาน”



บทนํา 

 ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง สังกัดศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวนํ้า เขต 3 (สงขลา)กองควบคุม

การคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วางแผน 

ควบคุม ปองกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว นํ้ า ซากสัตว นํ้ า ผลิตภัณฑสัตว นํ้ า และป จจัยการผลิต  

ที่เกี่ยวของกับการนําเขา สงออก นําผาน ราชอาณาจักรไทย และการนํามาใชประโยชนภายในประเทศ 

 ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองจึงไดจัดทํารายงานประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลเบื้องตน 

ประวัติความเปนมารวมทั้งอํานาจหนาที่ และโครงสรางของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง ของบุคคลากร 

การศึกษา อายุ และตําแหนงของเจาหนาที่ในสังกัด ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

สงผลถึงการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของกรมประมง ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร เพื่อนํามาเบิกจายในกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลอง พรอมรายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายในแตละกิจกรรม

ที่ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และสะทอนถึงปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน พรอมดวยเสนอแนะวิธีแกไขปญหาในแตละประเด็น เพื่อใหการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัด

ระนองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 หวังเปนอยางย่ิงวารายงานประจําปของดานตรวจสัตว นํ้าจังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของหรือผูอื่นที่สนใจนําผลการดําเนินงานของดานตรวจสัตวนํ้า

จังหวัดระนองไปใชตามสมควร 

 

 

          คณะผูจัดทํา 

               4  กุมภาพันธ 2562 
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5.2 กิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และเช้ือด้ือยา 24 
5.3 กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 24 
5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 30 

6. งานวิจัย 32 
7. ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา 34 
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สารบัญรูปภาพ 

ภาพท่ี  หนา 
1 อาคารที่ทําการดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองและจุดตรวจเรือขนถายสัตวนํ้าบริเวณแพธนสาร  

(Choke Point) 
2 

2 การฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 17 
3 การเกบ็ตัวอยางสัตวนํ้าเพื่อตรวจวิเคราะหโลหะหนักในวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวนํ้า 20 
4 การตรวจปจจัยการผลิตในสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 21 
5 เฝาระวังปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสินคาสัตวนํ้า ณ บริเวณทาเทียบเรอื 21 
6 การเฝาระวังปองกันการลกัลอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้า ณ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 22 
7 การตรวจสอบการคาสัตวนํ้าที่ผิดกฎหมายในประเทศ จุดทางบก 23 
8 การประชาสมัพันธใหความรูแกผูประกอบการทีเ่กี่ยวของ 23 
9 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนําเขากอนเรือขนถายสัตวนํ้าเขาเทียบทา 24 

10 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ณ จุด Choke Point 25 
11 การตรวจสอบเรือขนถายสัตวนํ้าเพือ่ประเมินสัตวนํ้าเบื้องตน 25 
12 การออกรายงานผลการตรวจเรอื (PIR) หลังจากการตรวจเรอืขนถายสัตวนํ้า 26 
13 การตรวจสอบควบคุมการขนถายสัตวนํ้า ณ แพปลา 26 
14 ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบกอนเรือเขาเทียบทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

แยกรายเดือน 
27 

15 สถิติการนําเขาสัตวนํ้าหรอืผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําป พ.ศ.2561 28 
16 สถิติการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําปพ.ศ.2561 29 
17 การตรวจสอบผลิตภัณฑสัตวนํ้าสงออก 30 
18 แนวโนมการออกใบอนุญาตและใบรบัรองสัตวนํ้าผานระบบ Fisheries Single Window: FSW 31 
19 เจาหนาที่ออกใบอนุญาตผานระบบ FSW 31 
20 การจับคู Catch Certificate: CC กับ Imported Aquatic Animal Movement Document: IMD 

ผานระบบ Processing Statement Endorsement: PSE 
31 

21 การพฒันางานของดานตรวจสัตวนํ้าจงัหวัดระนอง 35 
22 การบรูณาการรวมกบัหนวยงานอื่นเพื่อลดคาใชจายในการปฏิบัติงานและกําลังพล 36 
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26 การทํากจิกรรม 5 ส 38 

 

 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 
1 แสดงรายการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   19 
2 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 20 
3 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และเช้ือด้ือยา 24 
4 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 24 
5 แสดงผลการตรวจสอบเอกสารประกอบกอนเรือเขาเทียบทา ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 แยกรายเดือน 
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6 แสดงสถิติการนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําป พ.ศ.2561 28 
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9 แสดงการออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวนํ้าผานระบบ Fisheries Single Window: FSW 
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๑ 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 คอคอดกระ  ภูเขาหญา  กาหยูหวาน  ธารนํ้าแร  มุกแทเมอืงระนอง    

1. ขอมูลเบ้ืองตน 
 1.1 ประวัติดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง  

  เมื่อป พ.ศ.2547 เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนตรวจการคาสัตวนํ้า สํานักบริหารจัดการดาน 

การประมงเกิดประสิทธิภาพและคลองตัวย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ.2545 จึงจัดต้ังดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองเปนการภายใน สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2547 และเมื่อป 

พ.ศ.2559 ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การกําหนดโครงสรางการแบงงานระเบียบ

และหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ. 2559 โดยไดปรับโครงสรางดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง ไปสังกัดศูนยบริหารจัดการดานตรวจ

สัตวนํ้า เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.2 ขอมูลท่ัวไปของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

      สถานที่ต้ังของดานตรวจสัตวนํ้าจงัหวัดระนอง   

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัดระนองทางฝงทะเลอันดามัน หางจาก

ตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณปากนํ้าระนอง ต้ังอยูเลขที่ 174 หมูที่ 1 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย 85000  

หมายเลขโทรศัพท: 0 7781 6330  

หมายเลขโทรสาร: 0 7781 6331  

E-mail: dan_danranong@hotmail.com 

Website: http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishquarantine-Ranong  

Facebook: https://www.facebook.com/danranong.fishtrade 
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๒ 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 คอคอดกระ  ภูเขาหญา  กาหยูหวาน  ธารนํ้าแร  มุกแทเมอืงระนอง    

 

 1.3 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  ระนอง เปนจังหวัดชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใต มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร มีพื้นที่

ติดตอทางตะวันออกติดตอกับจังหวัดชุมพร ทางใตติดกับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับ

ประเทศพมา และทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียว และแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร มีแมนํ้ากระบุรี 

หรืออีกช่ือหน่ึงของคนในทองถ่ินวา แมนํ้าปากจั่น ภาษาพมาเรียก แมนํ้าจัน เปนพรมแดนธรรมชาติระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศพมา มีความยาวตลอดสายประมาณ 125 กิโลเมตร มีตนนํ้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรี 

ไหลผานพื้นที่อําเภอกระบุรี อําเภอละอุน และอําเภอเมือง จังหวัดระนองประชาชนทั้งสองฝงแตเดิมเปนคน

พื้นเมืองปกษใต หมูบานที่อยูตรงขามกับอําเภอกระบุรี (เมืองตระในอดีต) คือ หมูบานหมาราง หมูบานตลิ่งชัน 

ข้ึนกับเมืองมะลิวัลย   

 1.4 พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

 1) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

  2) จุดตรวจเรือขนถายสัตวนํ้าบริเวณแพธนสาร (Choke Point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 อาคารที่ทําการดานตรวจสัตวนํ้าจงัหวัดระนองและจุดตรวจเรอืขนถายสัตวนํ้าบรเิวณแพธนสาร  

(Choke Point) 

 1.5 อํานาจหนาท่ีของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

  1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และปองกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเขา สงออก นําผาน
สัตวนํ้า และปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  2) ดําเนินการใหบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนําเขา สงออก นําผานสัตวนํ้าและ
ปจจัยการผลิต ปองกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕  
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และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก
และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
   3) ควบคุมตรวจสอบและดําเนินมาตรการรัฐเจาของทา Port State Measures: PSM กักกัน
หรืออายัดสินคาสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบ เพื่อใหถูกตองเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว 
และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหวางประเทศ 
  4) ทําหนาที่เปนจุดใหบริการ ใหคําปรึกษาแนะนําการใชระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตกรมประมงที่ดานตรวจสัตวนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
  5) ประสานงานกับหนวยงานตางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทา 
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ 
  6) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

3 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



4 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 คอคอดกระ  ภูเขาหญา  กาหยูหวาน  ธารนํ้าแร  มุกแทเมอืงระนอง    

  

 1.5 โครงสรางของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

งานออกหนังสือกํากบัการจําหนายสัตวนํ้า
นําเขา Imported Aquatic Animal 

Movement Document: IMD 

งานตรวจสอบใบคําขออนุญาตใหนําเขา
สงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

ฝายออกใบอนุญาตและใบรับรอง 

งานออกใบอนุญาตใหนําเขาสงออกสัตวนํ้า
หรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

งานตรวจสอบใบขนสินคาขาเขาและ 
ใบขนสินคาขาออก 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

งานธุรการ 

งานพัสดุ 

 งานวิชาการและแผนงาน 

ฝายมาตรการรัฐเจาของทา 

งานตรวจคํารองขอนําเรือขนถายสัตวนํ้า
ตางประเทศเขาทา (AREP) 

งานออกใบอนุญาตเขาเทียบทาของ
เรือประมงตางประเทศ (Notification) 

งานตรวจเรือประมงตางประเทศและเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ ณ จุด Choke Point 

งานออกใบรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) 

งานสุมควบคุมการขนถายสัตวนํ้า 

งานตรวจสอบคําขออนุมัติปริมาณต้ังตน
วัตถุดิบ (จับคูครั้งแรก) ระหวาง Catch 

Certificate: CC กับ Imported Aquatic 
Animal Movement Document: IMD 

งานตรวจปองกันการลักลอบ การนําเขา 
สงออก และงานประชาสัมพันธใหความรู 4 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 

 

คอคอดกระ ภเูขาหญ
า กาหยูหวาน ธารน้ําแร มุกแทเมือระนอง 
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2. ขอมูลบุคลากรของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 2.1อัตรากําลังเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

ประเภท อัตรากําลัง (คน) 

ขาราชการ 5 

พนักงานราชการ 3 

พนักงานจางเหมาบริการ 14 

รวม 22 

 2.2 บุคลากรของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

ขาราชการ จํานวน 5 อัตรา  

  ช่ือ-สกุล : วาที่รอยตรี สมนึก พรหมศร 
ตําแหนง : นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  ทษ.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว/ประมง) 
  น.บ.นิติศาสตร 
 ปริญญาโท  ศศ.ม.รัฐศาสตรการปกครอง 
อายุ : 48 ป 

 
 ช่ือ-สกุล : นายปราโมทย ฉิมหาด 

ตําแหนง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
การศึกษา : อนุปรญิญา  ปวส.(ประมง) วิทยาลยัประมงสงขลาติณสลูานนนท 
 ปริญญาตรี  วทบ.(การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อายุ : 43 ป  

 
 ช่ือ-สกุล : นายอนุเชษฐ อรชร 
 ตําแหนง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

การศึกษา : ปรญิญาตรี  วทบ.(เทคโนโลยีการประมง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อายุ : 34 ป 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

  

 
 ช่ือ-สกุล : นางจิราวรรณ วังบุตร 

ตําแหนง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(การจัดการประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

อายุ : 34 ป 
 
 ช่ือ-สกลุ : นายบรรลือศักด์ิ ภักดีนาค 

ตําแหนง : เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 
การศึกษา : อนุปรญิญา  ปวส.(ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 ปริญญาตร ี วทบ.(เกษตรศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อายุ : 39 ป 

 
พนักงานราชการ จํานวน 3 อัตรา 

 ช่ือ-สกลุ : นางภมรพรรณ  ภัคดีนาค  
ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญา  วทบ.(ประมง)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

อายุ : 39 ป 
   
 ช่ือ-สกลุ : นางสานิตย  สุวรรณชาตรี              

ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตร ี วทบ.(ประมง)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

อายุ : 38 ป 
   
 
 
 

ช่ือ-สกลุ : นายจักรกฤษ  เมฆพัฒน 
ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(การประมง)  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
อายุ : 34 ป 
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พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 14 อัตรา 

 ช่ือ-สกลุ : นายเลอศักด์ิ ธนบัตร 
ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

อายุ : 27 ป 
   
 ช่ือ-สกลุ : นางสาวอรวีรา เนียมเปยม 

ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี   วทบ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อายุ : 25 ป 

   
 
 

 

ช่ือ-สกลุ : นางสาวรสสุคนธ จันทรกล่ํา 
ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อายุ : 24 ป 

 
 ช่ือ-สกลุ : นางสาวพวงพิศ อินทรบุญสม 

ตําแหนง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

อายุ : 25 ป 
   
 ช่ือ-สกลุ : นายธนากร หมัดสุข 

ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

อายุ : 27 ป 
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ช่ือ-สกลุ : นายจักรพนัธ ฉ่ัวเจริญ 
ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : อนุปรญิญา   ปวส.(ประมง)  

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
อายุ : 30 ป 

 

 
 
 

ช่ือ-สกลุ : นายอาทติย รัตนะทองมา 
ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : อนุปริญญา   ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
อายุ : 25 ป 

   
 ช่ือ-สกลุ : นายอติวิชญ ชนะกุล 

ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : อนุปรญิญา   ปวส.(ประมง)  

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
อายุ : 27 ป 

   
 
 

 

ช่ือ-สกลุ : นายอมรินทร รอดประชุม                  
ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : อนุปรญิญา   ปวส.(ประมง)  

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
อายุ : 25 ป 

 
 

  
 ช่ือ-สกลุ : นางสาวจุฑารัตน เสารรม 

ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : อนุปริญญา   ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า)  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
อายุ : 24 ป 

 
 ช่ือ-สกลุ: นางสาวณัฐกานต สังขดวง 

ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

อายุ : 23 ป 
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 ช่ือ-สกลุ : นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแกว                   
ตําแหนง : เจาพนักงานประมง 
การศึกษา : ปริญญาตรี  วทบ.(ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
อายุ : 24 ป 

   
 

 
 

 

ช่ือ-สกลุ : นางสาวสุภาพร หลมีัย 
ตําแหนง : เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
การศึกษา : อนุปรญิญา ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

วิทยาลัยชุมชนระนอง 
อายุ : 27 ป 

   
 ช่ือ-สกลุ : นายอนุรักษ ทองสองแกว 

ตําแหนง : นายทายเรือ 
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อายุ : 26 ป 
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3. การพัฒนาบุคลากรของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองไดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ และไดจัดอบรมใหแกบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง ดังน้ี 

ชื่อ - สกุล หลักสูตร หนวยงานท่ีดําเนินการฝกอบรม 
1) วาที่รอยตรี สมนึก พรหมศร 1.1 เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 
 1.2 การ เรียนรู ตามรอยพระยุคลบาท  (อบรมทางไกลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  

(HDR: e-learning)) 
สํานักงาน ก.พ. 

 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
2) นายปราโมทย ฉิมหาด 2.1 ระบบมาตรการรัฐเจาของทา (อบรมเชิงปฏิบัติการ) กรมประมง 
 2.2 ทั กษะการ ตัดสิน ใจและแกปญหา (อบรมทางไกลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  

(HDR: e-learning)) 
สํานักงาน ก.พ. 

 2.3 เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 
 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 2.5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก 

     สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 2.6 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

3) นางจิราวรรณ วังบุตร 3.1 ระบบมาตรการรัฐเจาของทา (อบรมเชิงปฏิบัติการ) กรมประมง 
 3.2 ระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต 

(อบรมเชิงปฏิบัติการ) 
กรมประมง 

 3.3การพัฒนาทักษะ (SkillDevelopment) วิชาการเขียนหนังสือราชการ (อบรมทางไกล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) 

 

สํานักงาน ก.พ. 

10 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



11 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 3.4 การพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน (Core Competency Development) การมุง
ผลสั มฤทธ์ิ วิชาความเช่ื อมั่ นในตนเอง (อบรมทางไกลด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 3.5 การพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน (Core Competency Development) 
วิชาการสังคมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 3.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 3.7 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก 

      สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 3.8 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

4) นายอนุเชษฐ อรชร  4.1 เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 
 4.2 การ เรียนรู ตามรอยพระยุคลบาท  (อบรมทางไกลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  

(HDR: e-learning)) 
สํานักงาน ก.พ. 

 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 4.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก 

      สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 4.5 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

5) นายบรรลือศักด์ิ ภัคดีนาค 5.1 หลักสูตรความรู เกี่ยวกับพระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจัดจางและบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2561 (อบรม) 

กรมประมง 

 5.2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรมประมง 
 5.3 วิชาภาษาเมียนมา (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 

11 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



12 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 5 .4  ความ ฉล าดท างอ ารมณ  (EQ)  (อบ รมท างไกล ด วย ระบ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 
 

 5.5 มาตรฐานทางคุณธรรมเชิงจริยธรรม (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 5.6 ทั กษะการ ตัดสิน ใจและแกปญหา (อบรมทางไกลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 5.7 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 5.8 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกสัตว

นํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 5.9 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

6) นางภมรพรรณ ภัคดีนาค 6.1 ระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ต 
(อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

กรมประมง 

 6.2 ระบบมาตรการรัฐเจาของทา (อบรมเชิงปฏิบัติการ) กรมประมง 
 6.3 การพัฒนาบุคลิกภาพ (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 
 6 .4  ก ารสื่ อ ส ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (อบ รม ท างไกล ด วย ร ะบ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  

(HDR: e-learning)) 
สํานักงาน ก.พ. 

 6.5  ทั ศนคติที่ ดี ตอการทํ างานภาครัฐ (อบรมทางไกลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 6.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 6.7 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก 

      สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 6.8 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

12 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



13 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

7) นางสานิตย สุวรรณชาตรี 7.1 การพัฒนาทักษะ (SkillDevelopment) วิชาการเขียนหนังสือราชการ (อบรมทางไกล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 7 .2  ความ ฉล าดท างอ ารมณ  (EQ)  (อบ รมท างไกล ด วย ระบ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  
(HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 7.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 7.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก 

      สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

  7.5 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

8) นายจักกฤษ เมฆพัฒน 8.1 เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) สํานักงาน ก.พ. 
 8.2 การเขาใจธรรมชาติมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (อบรมทางไกลดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) 
สํานักงาน ก.พ. 

 8.3 กระบวนการคิดวิเคราะหปญหา และการแกปญหา (อบรมทางไกลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (HDR: e-learning)) 

สํานักงาน ก.พ. 

 8.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 8.5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกสัตว

นํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 8.6 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

9) นายเลอศักด์ิ ธนบัตร 9.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 9.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกสัตว

นํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

13 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



14 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 9.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

10) นางสาวอรวีรา เนียมเปยม 10.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 

 10.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก
สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 10.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

11) นางสาวรสสุคนธ จันทรกล่ํา 11.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 11.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 11.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

12) นางสาวพวงพิศ อินทรบุญสม 12.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 12.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 12.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

13) นายธนากร หมัดสุข 13.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 13.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 13.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

14 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 



15 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

14) นายจักรพันธ ฉ่ัวเจริญ 14.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 14.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 14.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

15) นายอาทิตย รัตนะทองมา 15.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
15.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 15.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

16) นายอติวิชญ ชนะกุล 16.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 16.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 16.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

17) นายอมรินทร รอดประชุม 17.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 17.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 17.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

   

15 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

18) นางสาวจุฑารัตน เสารรม 18.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 18.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 18.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

19) นางสาวณัฐกานต สังขดวง 19.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 19.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 19.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

20) นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแกว 20.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 20.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 20.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

21) นางสาวสุภาพร หลีมัย 21.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 21.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 21.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 

 

 

 

 

 

16 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

22) นายอนุรักษ ทองสองแกว 22.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้า (ฝกอบรม) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
 22.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก

สัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (ฝกอบรม) 
ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 22.3 ฐานความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
(ฉบับแกไข) (ฝกอบรม) 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 การฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ดานตรวจสัตวนํ้าจงัหวัดระนอง

17 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

4. งบประมาณดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง  

ไดจัดสรรงบดําเนินงาน แบงออกเปน 5 สวน สําหรับกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

  1) กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเช้ือด้ือยา 

  2) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานประมง 

  3) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า (คาสาธารณูปโภค) 

  4) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

  5) กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

รายการ สรุปการใชจายท้ังหมด รอยละของการ
เบิกจาย งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) งบประมาณเบิกจาย (บาท) 

งบดําเนินงาน    
1. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา 265,000.00 264,916.11 99.97 

คาตอบแทน  -  
คาใชสอย  159,110.36  
คาวัสดุ  105,805.75  

2. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานประมง 985,200.00 983,200 99.80 
บุคลากร  848,400  
คาตอบแทน  107,800  
คาใชสอย  27,000  

3. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า 
คาสาธารณูปโภค 

82,000.00 81,934.93 
81,934.93 

99.92 

4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 399,000.00 398,964.25 99.99 
คาตอบแทน  237,760  
คาใชสอย  136,537.25  
คาวัสดุ  24,667  

5. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 2,738,000.00 2,737,948.00 100.00 
คาตอบแทน  176,400.00  
คาใชสอย  2,539,805.00  
คาวัสดุ  21,743.00  

รวมท้ังสิ้น 4,469,200 4,466,963.29 99.95 

19 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 

“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  (1 ตุลาคม 2560 -  30 กันยายน 2561) 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

5. งานท่ีไดรับมอบหมายของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

 แผนงานและผลการดําเนินการรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
แบงเปนกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 5.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

ตารางที่ 2 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง คร้ัง/ตัวอยาง 10,120 10,389 
1.1 ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ครั้ง/ตัวอยาง 9,450 9,240 

- สุมตัวอยางสัตวนํ้านําเขา ตัวอยาง 350 447 
- ตรวจวิเคราะห เฝาระวังสารตกคาง ตัวอยาง 30 51 
- ตรวจสอบสัตวนํ้า ซากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑนําเขา ครั้ง 9,070 8,742 

1.2 ควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถอัุนตราย) ครั้ง/ตัวอยาง 2 3 
- ตรวจสอบการคาปจจัยการผลิต ครั้ง 2 3 

1.3 ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ 0 0 
1.4 เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสัตวนํ้า ซากสัตวนํ้า     

และผลิตภัณฑ 
ครั้ง 466 678 

- การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 124 263 
- การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 342 415 

1.5 ตรวจสอบการคาสัตวนํ้าที่ผิดกฎหมายในประเทศ ครั้ง 2 2 
1.6 การประชาสัมพันธ ครั้ง 200 466 

- การแจกเอกสาร ส่ิงพิมพ ครั้ง 110 232 
- การใหคําแนะนํา ครั้ง 90 234 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การเก็บตัวอยางสัตวนํ้าเพือ่ตรวจวิเคราะหโลหะหนักในวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การตรวจปจจยัการผลิตในสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การเฝาระวังปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสินคาสัตวนํ้า ณ บริเวณทาเทียบเรือ 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 การเฝาระวังปองกันการลักลอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้า ณ บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การตรวจสอบการคาสัตวนํ้าทีผ่ิดกฎหมายในประเทศ จุดทางบก 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การประชาสัมพันธใหความรูแกผูประกอบการที่เกีย่วของ 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

 5.2 กิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และเชื้อด้ือยา 

ตารางที่ 3 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และเช้ือด้ือยา 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. กิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา คร้ัง/ตัวอยาง 53 70 
     1.1 เฝาระวังปองกันการลักลอบนําเขาสัตวนํ้าที่มีความเส่ียงตอการเกิดโรคระบาด ครั้ง 18 44 
    1.2 สุมตัวอยางสัตวนํ้านําเขาเพื่อตรวจวิเคราะหโรค ตัวอยาง 35 26 

 5.3 กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 

ตารางที่ 4 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน คร้ัง 25,900 25,354 
    1.1 ตรวจสอบเอกสารกอนเรือเขาเทียบทา (เรือประมงตางประเทศ) ครั้ง 8,400 8,386 
    1.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ทาเทียบเรือ ครั้ง 8,400 8,064 

- เรือขนถายสัตวนํ้า/เรือประมง ครั้ง 8,400 8,064 
    1.3 ตรวจสอบเรือจับสัตวนํ้า/เรือขนถายสัตวนํ้า ครั้ง 8,400 8,064 
    1.4 ตรวจสอบการขนถายสัตวนํ้า ครั้ง 420 430 
    1.5 ตรวจปองกันการลักลอบนําเขา สงออก สินคาประมง ณ ทาเทียบเรือ ครั้ง 280 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนําเขากอนเรือขนถายสัตวนํ้าเขาเทียบทา  
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ณ จุด Choke Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การตรวจสอบเรือขนถายสัตวนํ้าเพื่อประเมินสัตวนํ้าเบื้องตน 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การออกรายงานผลการตรวจเรอื (PIR) หลงัจากการตรวจเรอืขนถายสัตวนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 13 การตรวจสอบควบคุมการขนถายสัตวนํ้า ณ แพปลา 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบเอกสารประกอบกอนเรือเขาเทียบทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกรายเดือน 

เดอืน ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ตรวจสอบเอกสารกอนเรือ
เขาเทียบทา 

741 859 936 1,165 990 1,009 928 665 193 229 242 429 

ตรวจสอบเอกสาร 
 ณ ทาเทยีบเรือ 

741 859 922 1,099 928 973 897 622 185 208 227 403 

ตรวจสอบเรือจับสัตวนํ้า 
/เรือขนถายสัตวนํ้า 

741 859 922 1,099 928 973 897 622 185 208 227 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 14 ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบกอนเรือเขาเทยีบทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หนวยนับ : ฉบับ 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

ตารางที่ 6 แสดงสถิติการนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําป พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 

เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 35,594.850 432.120 
กุมภาพันธ 31,569.260 366.970 
มีนาคม 33,502.870 380.450 
เมษายน 32,355.760 375.790 

พฤษภาคม 20,836.510 261.670 
มิถุนายน 4,861.110 75.600 
กรกฎาคม 4,980.660 78.620 
สิงหาคม 8,176.113 125.412 
กันยายน 16,606.525 245.134 
ตลุาคม 27,591.519 359.386 

พฤศจิกายน 27,775.520 360.980 
ธันวาคม 27,808.441 364.641 

รวม 271,659.138 3,426.773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงสถิติการนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําป พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

ตารางที่ 7 สถิติการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจําป พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 

เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม - - 
กุมภาพันธ - - 
มีนาคม 2.000 0.026 
เมษายน 6.370 0.082 

พฤษภาคม 7.114 0.719 
มิถุนายน 44.842 3.505 
กรกฎาคม 41.275 2.597 
สิงหาคม 36.201 2.459 
กันยายน 42.199 2.659 
ตลุาคม 30.850 2.332 

พฤศจิกายน 8.570 0.506 
ธันวาคม 25.650 2.601 

รวม 245.071 17.486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 แสดงสถิติการสงออกสตัวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ประจาํป พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 การตรวจสอบผลิตภัณฑสัตวนํ้าสงออก 

 5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

ตารางที่ 8 แสดงแผนงานและผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ดําเนินการ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับ 19,518 21,033 
    1.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวนํ้าผานระบบ Fisheries SingleWindow ฉบับ 19,468 20,180 
          1.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ฉบับ 9,734 8,522 

- ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF2) ฉบับ 9,734 8,461 
- ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF4) ฉบับ 0 61 

1.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 ฉบับ 0 3,197 
- ร.6 (นําเขา) ฉบับ 0 1,593 
- ร.7 ฉบับ 0 1,593 
- ร.9 ฉบับ 0 11 

 1.1.3 การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวนํ้านําเขา (IMD) ฉบับ 9,734 8,461 
    1.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวนํ้าดวยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ 50 853 
          1.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ฉบับ 50 291 

- ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF2) ฉบับ 50 286 
- ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF4) ฉบับ 0 5 

1.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 ฉบับ 0 562 
- ร.6 (นําเขา) ฉบับ 0 281 
- ร.7 ฉบับ 0 281 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

ตารางที่ 9 แสดงการออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวนํ้าผาน ระบบ Fisheries Single Window: FSW แยกรายเดือน 

 

เดือน 
ต.ค. 

2560 
พ.ย. 

2560 
ธ.ค. 

2560 
ม.ค. 

2561 
ก.พ.

2561 
มี.ค. 

2561 
เม.ย.

2561 
พ.ค.

2561 
มิ.ย. 

2561 
ก.ค.

2561 
ส.ค.

2561 
ก.ย.

2561 
จํานวน 
(ฉบับ) 

3,190 2,574 2,304 2,362 1,970 2,094 1,900 1,338 452 508 564 924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แนวโนมการออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวนํ้าผานระบบ Fisheries Single Window: FSW 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ภาพที่ 19 เจาหนาที่ออกใบอนุญาตผานระบบ FSW 

 

 

 

ภาพที่ 20 การจบัคู Catch Certificate: CC กับ Imported Aquatic Animal Movement Document: IMD ผานระบบ 

Processing Statement Endorsement: PSE 
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

6. งานวิจัย 

การศึกษา ปริมาณ มูลคาและคุณภาพสัตวนํ้านําเขา 

ทางดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง ระหวางป พ.ศ. 2556-2559 

ปราโมทย  ฉิมหาด* 

ดานตรวจสัตวนํ้าจงัหวัดระนอง 

บทคัดยอ 
ศึกษา ปริมาณ มูลคาและคุณภาพสินคาสัตวนํ้านําเขาทางดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง ระหวางป 

พ.ศ. 2556-2559 พบวามีปริมาณการนําเขาสินคาสัตว นํ้า 31,521.81 15,695.42 41,501.35 และ 
217,371.29 ตัน มีมูลคา 509.89  285.12  524.90 และ 2,795.34 ลานบาท ตามลําดับ จําแนกตามกลุม 
สัตว นํ้ า ได  6  กลุ ม  ไดแก  ป ลา ปู  หมึ ก  กุ งและกั้ ง  ห อย และสัตว นํ้ าอื่ นๆ  เมื่ อ จํ าแนก เปนรายป ต้ั งแตป  
พ.ศ. 2556-2559 พบวาสัตวนํ้ากลุมปลามีปริมาณการนําเขามากที่สุด 27,452.09  13,001.85  35,756.99 
และ 195,990.42 ตัน และมีมูลคาการนําเขา 391.98  183.39  313.63 และ 2,011.08 ลานบาท ตามลําดับ  

การสุมตรวจการปนเปอนของสารโลหะหนัก 3 ชนิด ไดแก ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ในสินคาสัตวนํ้า
นําเขา 4 กลุม ไดแก ปลา ปู หมึก และหอย พบวา มีปริมาณการปนเปอนของสารปรอทไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
แตพบการปนเปอนของสารแคดเมียมในสัตวนํ้ากลุมหมึกมีคาเกินเกณฑมาตรฐานจํานวน 4 ตัวอยาง ซึ่งมีปริมาณการ
ปนเปอนระหวาง 1.18-7.40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 44.44 ของจํานวนตัวอยางสัตวนํ้ากลุมหมึกที่ทําการ
สุมตรวจทั้งหมดในป พ.ศ. 2556 และพบการปนเปอนสารตะกั่วในสัตวนํ้ากลุมปู (ปูแสมดองนํ้าเกลือ) มีคาเกินเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 1 ตัวอยาง มีปริมาณการปนเปอน 1.26 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 8.33 ของจํานวน
ตัวอยางสัตวนํ้ากลุมปูที่ทําการสุมตรวจทั้งหมดในปพ.ศ. 2557 และการสุมตรวจการปนเปอนเช้ือไวรัสที่เปนสาเหตุของ
โรคกลามเน้ือตาย (Infectious myonecrosis หรือ IMN) ในปูดํามีชีวิตไมพบการปนเปอนของเช้ือกอโรคไวรัสดังกลาวใน
ตัวอยางปูดําที่ทําการสุมตรวจทั้งหมด  

การศึกษาเปรียบเทียบข้ันตอนการปฏิบัติในการนําเขาสินคาสัตวนํ้าทางดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนองที่
เปลี่ยนแปลงไปหลงัการประกาศใช พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พบวาการนําเขาสินคาสัตวนํ้าดวยเรือขนถายสัตว
นํ้าสัญชาติสหภาพเมียนมาร ตองปฏิบัติตามมาตรา 95 ซึ่งกําหนดใหเรือประมงตางประเทศที่มิใชเรือประมงไทย ที่
ประสงคจะนําเขาสัตวนํ้าเขามาในราชอาณาจักรตองแจงขอมูลลวงหนาตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติใชในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง “การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนดทาเทียบเรือของเรือประมงที่
มิใชเรือประมงไทย ที่ประสงคจะนําสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้าเขามาในราชอาณาจักร” และขออนุญาตนําเขาสัตวนํ้าน้ัน
หรือพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 92 วรรค 4 เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และการ
อนุญาตนําเขาสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า พ.ศ. 2560”เมื่อเรือเขาเทียบทาแลว เพื่อนําไปใชประกอบพิธีการทาง
ศุลกากร 

คําสําคัญ : การนําเขา ชนิด ปริมาณ คุณภาพสัตวนํ้า ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง  

*ผูรับผิดชอบ : ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 174 หมู 1 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  
 โทร 07 7816 630 e-mail : sinsamud_p@hotmail.com 
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Study on Volumes, Value and Quality of Imported Aquatic Animal  

Through Ranong Fish Inspection Office During 2013-2016 

PRAMOTE  CHIMHAD * 

Ranong Fish Inspection Office 

Abstract 

Study on quantity, value and quality of aquatic animals imported through Ranong Fish 
Inspection Office was conducted during 2013 - 2016. Volume of imported aquatic animals from 2013 - 
2016 were 31,521.81, 15,695.42, 41,501.35, and 217,371.29 tons with the values of 509.89, 285.12, 
524.90 and 2,795.34 million bahts, respectively. The aquatic animals were identified in 6 groups : fish, 
crabs, cephalopods, shrimps and mantis shrimp, shellfish, and others. Fish was the highest imported 
aquatic animals with the volume of 27,452.09, 13001.85, 35,756.99 and 195,990.42 tons with the values of 
391.98, 183.39, 313.63 and 2,011.08 million bahts, respectively.  

Three heavy metals mercury, contaminations cadmium, and lead, were analyzed from 
fish, crabs, cephalopods, and which randomly sampling and shrimps compared to food higher than 
standard level. The results showed that only cadmium contamination was detected in 4 samples of 
frozen cephalopods higher than standard level in the year 2013 (1.18 - 7.0 mg/kg) which was 44.44% of the 
total cephalopods samples. Lead contamination was found only in 1 sample of salt march crab in 
salt-water higher than standard level (1.26 mg/kg) in the year 2014, which was 8.33% of the total 
crabs samples. Infectious myonecrosis virus (IMN) was not found in any mud crabs samples. 

The application for importing aquatic animals through Ranong Fish Inspection Office was 
change since Thailand Fisheries Act, 2015 came in to forced. The Myanmar fishing vessels who wish to 
import aquatic animals into Thai waters must conducted under Section 95, which specify that all 
foreign fishing vessels shall notify to the competent official there of before entrance. Permission for 
landing to the designated port will be considered under Section 92, paragraph 4 of Thailand 
Fisheries Act, 2017 which specify the instruction and condition of permission asking and permit 
allowing for aquatic animals and aquatic animals products, before issuing import permit for the 
importers to declare and use for custom process. 

 
Key words : imported, species, volume, quality, Ranong Fish Inspection Office 

*Corresponding author : Ranong Fish Inspection Office, 174 Moo 1, Tumbon paknam  
 Amphoe Mueang, Ranong Province Tel. 07 7816 630  

 e-mail: sinsamud_p@hotmail.com 

 

 



34 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
“บริการประทับใจ โปรงใส สัตวน้าํไทยไดมาตรฐาน” 

 
 

 

7. ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา 

 7.1 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 

  1) การบูรณาการ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออกสัตวนํ้า ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะการต้ังจุดตรวจรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ One Stop Service: OSS 

  2) จั งห วัดระนองมีประกาศเปด -ปด ด านชายแดนระหวางเกาะสอง-ระนอง ระหวางเวลา  

06.30 - 24.00 นาฬิกา ประกอบกับมีทาเทียบเรือสําหรับขนถายสัตวนํ้าจํานวนมาก เปนอุปสรรคในการตรวจปองกัน

การลักลอบนําเขาสงออกสัตวนํ้า 

  3) ภาษาที่ใชในเอกสารประกอบการนําแจงเขาเทียบทา (AREP) ของเรือขนถายสัตวนํ้าตางประเทศ 

(เมียนมา) บางสวน ยังไมเปนมาตรฐานสากล 

 7.2 แนวทางแกไขปญหา 

  1) จัดต้ังจุดตรวจสอบจุดเดียวกัน (One Stop Service: OSS) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

นําเขาสงออกสัตวนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดงบประมาณและกําลังคน และทําใหผูประกอบการ

ประหยัดเวลาในการติดตอประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ควรจัดต้ังสถานที่ของหนวยงานราชการบริเวณปาก

แมนํ้าที่เรือว่ิงผานเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและสะดวกตอเรือขนาดใหญในการกลับหัวเรือ 

  2) ควรลดระยะเวลาเปด-ปด ดานระหวางเกาะสอง-ระนอง ใหเหมาะสมโดยควรเปด-ปด ดานระหวาง

เวลา 06.00-18.00 นาฬิกา เพื่อปองกันการลักลอบนําเขาสงออกสัตวนํ้า และเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

  3) ภาษาที่ใชในเอกสารประกอบการนําเขา ควรใหหนวยงานรัฐระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา เจรจา

เรื่องการปรับเปลี่ยนภาษาใหเปนเปนภาษาอังกฤษ 
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8. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 การพัฒนางานของดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง 
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ภาพที่ 22 การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นเพือ่ลดคาใชจายในการปฏิบัติงานและกําลงัพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 การพัฒนาสถานที่ทํางานและจุดใหบริการประชาชน 
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ภาพที่ 25 การจัดระเบียบการแตงกายของเจาหนาทีผู่ปฏิบติังาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 การทํากิจกรรม 5 ส 

กอน 

หลัง 
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