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บทน า 
 

  ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ภำยใต้สังกัดศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 (สงขลำ) 
กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ 
วำงแผน ควบคุม ป้องกันปรำบปรำม ตรวจสอบสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และปัจจัยกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน รำชอำณำจักรไทย และกำรน ำมำใช้ประโยชน์ภำยในประเทศ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ ประวัติ หน่วยงำน ที่ตั ง ช่องทำงติดต่อ 
อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พื นที่ปฏิบัติงำน อัตรำก ำลัง งบประมำณ แผนและ ผลกำรปฏิบัติงำน สถิติกำรน ำเข้ำ
ส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนทำงด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมที่ด่ำนได้ปฏิบัติหรือเข้ำร่วม ตลอดจนสำระ
น่ำรู้ ในปีงบประมำณ 2561 
  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจ ำปีของ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี  งบประมำณ 
2561 ฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยหรือผู้ที่สนใจน ำผลกำรด ำเนินงำนของด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัด
ภูเก็ตไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้น ำวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 และน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั ง 6 ด้ำนที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี  

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

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

 

 

 
 

ที่มำ : https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/strategy%202560-2564.pdf   
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564  
สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 
 
 
 
 

 

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

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

"เป็นหน่วยงานทีมุ่่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าสูก่ารประมงที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการ
ประกอบ อาชีพของเกษตรกร 

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

 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น  าให้มีความยั่งยืนและ                         

คงความหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 

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

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 

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

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

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

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

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

6 นำยธีรวัฒน์     จริตงำม พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559  -   ปัจจุบัน 

 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

ข้าราชการ 
 

 
 
 
  
 

 
  

  

 
 
 
 

 
 
   
 
 

พนักงานราชการ 
 

นายธีรวัฒน์ จริตงาม 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 

นายภาสกร นบนอบ 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

นางสาวบงกช สุขชัย 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ

ปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐสิน ีโกยกอบกาญจน์ 
นักวิชาการประมงปฏบิัติการ 

นายยงยุทธิ์ ผกามาศ 
เจ้าพนักงานประมงปฏบิัตงิาน 
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นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด 

นักวิชาการประมง  
 นายธีรพล ทองเนื อสุข 

นักวิชาการประมง 
นางสาวสุภาพร หนูช ู
นักวิชาการประมง  

นายอภิศักดิ์ มลิแก้ว 
นักวิชาการประมง 

 
จ้างเหมาบริการ 

 

 

   

    

นายสุนนัท์ สีหมัด 
นักวิชาการประมง 

นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์ 
นักวิชาการประมง 

นางสาวนูรฮูดา มัจฉา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 
 
 
 

 

 
  

   นายณัฐพล พิชัยยุทธ 
     นักวิชาการประมง                  

      นายอัศวิน สีสุข 
     นักวิชาการประมง 
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ประวัติการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ภาพที่ 1  ต ำแหน่งที่ตั งของส ำนักงำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 
 

 ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันเป็นหน่วยงำนในสังกัด กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและ
ปัจจัยกำรผลิต จัดตั งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2559 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559  มีประวัติกำรก่อตั งหน่วยงำน ดังนี   
 ปี พ.ศ. 2527 กรมประมงได้จัดตั ง "งำนกักกันสัตว์น  ำ" ขึ นที่ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ เพ่ือปฏิบัติ
ภำรกิจด้ำนกำรควบคุมตรวจสอบกำรน ำเข้ำสัตว์น  ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด สำเหตุในกำรจัดตั ง 
เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่กรมประมงและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจำกกองปรำบปรำมได้จับกุมผู้ครอบครองปลำปีรันย่ำ 2 
รำย ของกลำงเป็นปลำปีรันย่ำ 48 ตัว จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ มีกำรลักลอบน ำปลำชนิดนี เข้ำมำทำงท่ำอำกำศ
ยำนกรุงเทพ ท ำให้ประชำชนทั่วไปเกิดควำมวิตกกังวล หำกมีกำรน ำปลำชนิดนี ไปปล่อยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ
อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อประชำชน ดังนั นเพ่ือให้ประชำชนได้คลำยควำมวิตกกังวลจำกกรณีดังกล่ำว จึงได้จัดตั ง
หน่วยงำนกักกันสัตว์น  ำนี ขึ น 
 ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ำยตรวจสอบสัตว์น  ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง มี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุม ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออกหรือน ำผ่ำนสัตว์น  ำ รวมถึงกำรก ำหนด
มำตรกำรกักกันสัตว์น  ำให้เป็นไปตำม ที่กฎหมำยก ำหนด มีด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
3. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
4. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
5. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 
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 ปี พ.ศ. 2545 กรมประมง ได้ปรับปรุงบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจกำรค้ำสัตว์น  ำ" 
สังกัดส ำนักบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง มี 1 กลุ่มงำน และด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 7 แห่ง ดังนี  

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

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

1. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสตูล 
2. ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ จังหวัดสงขลำ 

 ต่อมำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งงำน
ภำยใน ส ำนักบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ให้ส่วนตรวจกำรค้ำสัตว์น  ำ มี 1 กลุ่มงำน และด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 22 
แห่ง ดังนี  

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

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

- กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงำนควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำสะเดำ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำท่ำเรือน  ำลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำเรือสงขลำ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสงขลำ สำขำปำดังเบซำร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำช่องเม็ก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
- เพ่ิมหน่วยงำน กลุ่มงำนบริกำรน ำเข้ำส่งออกสัตว์น  ำ 

 ปี พ.ศ. 2555 มีกำรจัดตั งด่ำนตรวจสัตว์น  ำเพ่ิมขึ นอีก 1 ด่ำน คือ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง 
 ปี พ.ศ. 2558 มีกำรจัดตั งด่ำนตรวจสัตว์น  ำเพ่ิมขึ นอีก 2 ด่ำน คือ ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสุรินทร์ 
และด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดกำญจนบุรี 
 ปี  พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำ
และปัจจัยกำรผลิต  มีกำรแบ่งโครงสร้ำงภำยใน  ดังนี  

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

มีกำรจัดตั งศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำ 3 ศูนย์ 
1. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 1 (เชียงรำย) 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดเชียงใหม่ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตำก 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดหนองคำย 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดมุกดำหำร 

- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
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- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดนครพนม 
- ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสุรนิทร์ 

2. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำลำดกระบัง 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศดอนเมือง 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสระแก้ว 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดชลบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดจันทบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตรำด 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสมทุรสำคร 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดกำญจนบุรี 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น  ำเขต 3 (สงขลำ) 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำสะเดำ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำปำดังเบซำร์ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเกต็ 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดนรำธิวำส 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดสตลู 
 - ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดระนอง 

ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต สังกัดกองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต กรมประมง มีหน้ำที่
ศึกษำวิเครำะห์ ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำนสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยกำ ร
ผลิต ที่ใช้ในกำรผลิตสัตว์น  ำ ให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำร
ประมง   ฉบับที่  2 พ .ศ. 2560 (ฉบับแก้ ไข) พระรำชบัญญั ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ ำ พ .ศ.  2535 
พระรำชบัญญัติ โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั งประกำศ ระเบียบและกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
รับผิดชอบพื นที่ของจังหวัดภูเก็ตทั งหมด นอกจำกนี ยังมีภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบตรวจสอบกำรน ำสินค้ำสัตว์น  ำ
ทำงเรือตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำเรือ (Port State Measures) เพ่ือป้องกันเรือประมงต่ำงประเทศที่ท ำกำร
ประมงที่มิชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำเทียบท่ำขนถ่ำยสัตว์น  ำ  ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีท่ำเทียบเรือที่ เรือประมง
ต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำเทียบท่ำได้ 3 ท่ำ ได้แก่ ท่ำเทียบเรือองค์กำรสะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือน  ำลึกจังหวัดภูเก็ต 
ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย 

 



10 
 

  

ภารกิจ หน้าที่ และขอบเขตพื นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

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

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

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

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

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

ตำมกฎหมำย ดังนี  
         (1) ใบอนุญำตให้น ำสัตว์น  ำบำงชนิดเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
และพระรำชก ำหนดกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  (ฉบับแก้ไข) 
                     (2) ใบแจ้งอนุมัติน ำสัตว์หรือซำกสัตว์เข้ำและผ่ำนรำชอำณำจักร (ร.6) ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือ
ซำกสัตว์ เข้ำมำในรำชอำณำจักร (ร.7) ใบอนุญำตน ำสัตว์หรือซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร (ร.9) ตำม
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558   
                 (3) หนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำมีชีวิตเพ่ือกำรส่งออก (Live Aquatic Animal Health certificate) 

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

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

 
 

ภาพที่ 2  ที่ตั งส ำนักงำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 
    
 ที่ตั งส ำนักงำน : อำคำรคลังสินค้ำท่ำอำกำศยำนภูเก็ต ชั น 2 ต. ไม้ขำว อ. ถลำง จ. ภูเก็ต 83110 
 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร : โทรศัพท์ 076-351010 โทรสำร 076-327612 
 Email : pktfishtradeins_2011@hotmail.com 
 Email : pkfins.healthcert2017@gmail.com (ใช้ในกำรติดต่อขอเอกสำรใบรับรองสุขภำพสัตว์น  ำมีชีวิตเพ่ือ
กำรส่งออกไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 

พื นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 2 พื นที่ ดังนี  

1) พื นที่ปฏิบัติงำนปกติ หมำยถึง พื นที่ปฏิบัติงำนซึ่งมีส ำนักงำนด่ำนฯ ตั งอยู่  
 - ทำงอำกำศยำน ณ อำคำรคลังสินค้ำ และอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติภูเก็ต โดยเจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ จะท ำกำรตรวจสอบสินค้สัตว์น  ำที่มีกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำ
ผ่ำน และเฝ้ำระวังกำรลักลอบน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนทำงอำคำรคลังสินค้ำท่ำ
อำกำศยำนจังหวัดภูเก็ต และอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 

2) พื นที่นอกพื นที่ปฏิบัติงำนปกติ หมำยถึง พื นที่ปฏิบัติงำนซึ่งตั งอยู่นอกเขตส ำนักงำน 
 - ทำงบก ณ ด่ำนตรวจท่ำฉัตรไชย ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต ในบำงครั งเจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ 
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.ท่ำฉัตรไชย ร่วมกันสุ่มตรวจทั งขำเข้ำ และขำออก เพ่ือตรวจสอบ
สินค้ำสัตว์น  ำ ที่มีกำรน ำเข้ำมำในช่วงกลำงวัน กลำงคืน และเช้ำมืด ซึ่งสัตว์น  ำส่วนใหญ่ที่น ำเข้ำ
มำส่งขำยตลำดและโรงแรมภำยในจังหวัด เพ่ือกำรบริโภค  

mailto:pkfins.healthcert2017@gmail.com
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 - ทำงท่ำเทียบเรือ ประกอบด้วยท่ำเทียบเรือ จ ำนวน 3 ท่ำ ได้แก่ ท่ำเทียบเรือน  ำลึกจังหวัด
ภูเก็ต ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย และท่ำเทียบเรือองค์กำรสะพำนปลำ ในกำรปฏิบัติงำน
เจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯ จะท ำกำรตรวจสอบประเภทของเรือที่เข้ำเทียบท่ำ ชนิด ปริมำณ ให้ตรงตำม
ใบอนุญำต สุ่มเก็บตัวอย่ำงเพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์หำสำรตกค้ำง และควบคุมกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ
จนแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  พื นที่เขตรับผิดชอบของด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 

 
ภาพที่ 3  เขตพื นที่รับผิดชอบของด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต 

 
ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลบุคลำกรด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต  
 

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

ข้าราชการ จ านวน 5 คน     

1 นำยธีรวัฒน์ จริตงำม 
นักวิชำกำรประมง 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี (รัฐศำสตร์ และวทบ.ประมง)  
ปริญญำโท (รัฐศำสตร์) 

2 นำยภำสกร  นบนอบ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำงสำวบงกช สุขชัย นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำงสำวณัฐสิน ีโกยกอบกำญจน ์ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

5 นำยยงยุทธิ์ ผกำมำศ เจ้ำพนักงำนประมงปฏบิัติงำน ปริญญำตร ี(วทบ.เทคโนโลยีกำรเกษตร) 

สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

• ด่ำนตรวจท่ำฉัตรไชย 
 

• อำคำรคลังสินค้ำท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต 
 

• อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 
 

• ท่ำเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย 
 

• ท่ำเทียบเรือองค์สะพำนปลำ 
 

• ท่ำเทียบเรือน  ำลึกจังหวัดภูเก็ต 
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พนักงานราชการ จ านวน 4 คน    

1 นำยธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชำกำรประมง ประกำศนียบัตรครเูทคนิคชั นสูง (ปทส.) 

2 นำยกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำงสำวสุภำพร หนูชู นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำยอภิศักดิ์ มลิแก้ว  นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.วำริชศำสตร์) 

จ้างเหมาบริการ จ านวน 6 คน     

1 นำยสมบูรณ์ กำยเพ็ชร์ นักวิชำกำรประมง ปริญญำตร ี(วทบ. อุตสำหกรรมประมง) 

2 นำยสุนันท์ สีหมัด นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

3 นำยอัศวิน สีสุข นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

4 นำยณัฐพล พิชัยยุทธ นักวิชำกำรประมง ปริญญำตรี (วทบ.ประมง) 

5 นำงสำวนูรฮูดำ มัจฉำ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ปริญญำตรี (คบ.วิทยำศำสตร์ทั่วไป)  

6 นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

การพัฒนาบุคลากร 
         กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำรที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรให้เป็นไปทำงที่ดีขึ นเพ่ือให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วนั นปฏิบัติงำนได้ผล
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร สำมำรถแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 ขั นตอน คือ  
            1. กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคคล หรือหำปัญหำที่ต้องแก้โดยวิธีกำรพัฒนำบุคคล 
            2. กำรวำงแผนในกำรพัฒนำบุคคล  
            3. กำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำบุคคล 
            4. กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคคล 
           ซึ่งกระบวนกำรในพัฒนำบุคคล และขั นตอนนี เป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่จะต้อง
ด ำเนินกำร จะขำดเสียมิได้และในกำรพัฒนำบุคลำกรนั นจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังกล่ำวนี อย่ำง
สอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่ำงครบวงจร โดยเริ่มจำกกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
วำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกร กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรติดตำมประเมินผล  

กำรวำงแผน ในกำรพัฒนำบุคลำกรมีกิจกรรมที่ต้องก ำหนดในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอยู่หลำย
ประกำร เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร เรื่องอะไรควรอยู่ในกำรวำงแผนระยะยำว อะไรเป็นสิ่งที่
ต้องรีบท ำ สิ่งที่อำจจะเกิดปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติตำมแผนที่มีอะไรบ้ำง ถ้ำมีปัญหำเกิดขึ นจะมีวิธีกำรขจั ด
ปัญหำนั นอย่ำงไร ตลอดจนกำรวำงแผนในด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรบริหำร กำรพัฒนำบุคลำกรกำร
ก ำหนดตัวบุคลำกรที่จะรับผิดชอบ  
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 แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมำยถึง กรอบหรือแนวทำงที่จะช่วย
ให้บุคลำกรในหน่วยงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในกำรพัฒนำจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน  แผนพัฒนำ
รำยบุคคล จึงเป็นแผนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้มีคุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และ
ศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ นต่อไปในอนำคต หรือตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) ที่องค์กำรก ำหนดขึ น ดังนั น IDP จึงไม่ใช่กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Appraisal) เพ่ือกำรเลื่อนต ำแหน่งงำนหรือกำรปรับเงินเดือนและกำรให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ แต่เมื่อได้
มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบ IDP อย่ำงเป็นระบบบนเกณฑ์ขั นพื นฐำนของระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือสิ่ง
ที่ผู้บังคับบัญชำคำดหวัง มีกำรพูดคุยสื่อสำรแบบสองทำง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในกำรเรียนรู้ ร่วมกัน IDP 
ก็จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเชื่อมโยงควำมต้องกำรของพนักงำนรำยบุคคลให้ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรในระดับหน่วยงำนย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได ้
 
รำยละเอียดขั นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  

ขั นตอนที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนควำมสำมำรถที่ต้องกำร ในที่นี ขอเรียกว่ำ ก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวัง
ของต ำแหน่ง – ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดเกณฑ์ ที่คำดหวังของต ำแหน่งงำนก่อน ซึ่งประกอบด้วย ควำมรู้  
(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (attributes) หรือที่เรียกว่ำ “KSAs” เกณฑ์
ดังกล่ำวก ำหนดได้จำกวิสัยทัศน์และภำรกิจ ของหน่วยงำน รวมทั งค ำบรรยำยลักษณะงำน หรือ Job 
Description ซ่ึงเป็นขอบเขตงำนที่ต้องปฏิบัติ นอกจำกนี ผู้บังคับบัญชำจะต้องก ำหนดพฤติกรรมที่คำดหวังของ
แต่ละเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ นด้วยกำรก ำหนดเกณฑ์ที่คำดหวังของต ำแหน่งสำมำรถน ำข้อมูลมำจำกค ำบรรยำย
ลักษณะงำน (Job Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะน ำมำก ำหนดคือในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละ
ต ำแหน่ง  

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

ขั นตอนที่ 3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรจะท ำ
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบว่ำควำมสำมำรถใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชำจะต้องเลือก
จุดอ่อนนี มำพัฒนำก่อน ไม่เกิน 3 ข้อ จำกนั นจึงก ำหนดเครื่องมือในกำรพัฒนำ (Development Tools) ข้อละ
ไม่เกิน 3 เครื่องมือ นอกจำกจะก ำหนดเครื่องมือแล้วยังต้องก ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำไว้ด้วย ตำมแบบฟอร์ม
ประเมินควำมสำมำรถรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร  

ขั นตอนที่ 4 กำรพูดคุยแผนกำรพัฒนำกับบุคลำกร หรือที่เรียกว่ำกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เป็นขั นตอนที่ส ำคัญที่ผู้บังคับบัญชำจะต้อง สื่อสำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำได้รับทรำบแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
รวมทั งโน้มน้ำวและจูงใจให้บุคลำกรมี ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมเครื่องมือกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่ก ำหนดไว้
ใน IDP  
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ขั นตอนที่ 5 กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร – ขั นตอนนี จะเกิดขึ นหลังจำกผู้บังคับบัญชำ
และบุคลำกรปฏิบัติตำม IDP ที่ก ำหนดขึ นแล้ว โดยผู้บังคับบัญชำจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2561 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อฝึกอบรม 

ข้าราชการ   

นำยธีรวัฒน์ จริตงำม นักวิชำกำรประมง
ช ำนำญกำรพิเศษ 

1.กำรติดตำมผลกำรใช้งำนระบบ e-PSM และ
ขั นตอนกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ 
(PSM) 12-15 ธันวำคม 2560 
2.กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
ตำม พรบ.จัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 13-
14 พ.ย. 61 

นำยภำสกร นบนอบ นักวิชำกำรประมง
ปฏิบัติกำร 

1.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 1 13-16 มิถุนำยน 2561 
2.ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน 10-11 กุมภำพันธ์ 2561 

นำงสำวบงกช สุขชัย นักวิชำกำรประมง
ปฏิบัติกำร 

1. หลักสูตร“เพ่ิมประสิทธิภำพกำรควบคุมกำร
ตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิตส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจ
สัตว์น  ำ” รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม 2560 - 
3 พฤศจิกำยน 2560 
2.หลักสูตร แนวทำงกำรจัดกำรประมงแนวใหม่
ประจ ำ ปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 28-30 
เมษำยน 2561 
3.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 2 20-23 มิถุนำยน 2561 
4.กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ โครงกำรย่อย Para fish taxonomist  
18 มิ.ย.61 
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นำงสำวณัฐสินี โกยกอบกำญจน์ นักวิชำกำรประมง
ปฏิบัติกำร 

1.หลักสูตร แนวทำงกำรจัดกำรประมงแนวใหม่
ประจ ำปี 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 23-25 มีนำคม 
2561  
2.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 1 13-16 มิถุนำยน 2561 
3.กำรติดตำมผลกำรใช้งำนระบบ e-PSM และ
ขั นตอนกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ 
(PSM) 12-15 ธันวำคม 2560 
4.กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ โครงกำรย่อย Para fish taxonomist  
18 มิ.ย.61 

นำยยงยุทธิ์ ผกำมำศ เจ้ำพนักงำนประมง
ปฏิบัติงำน 

1.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 3 27-30 มิถุนำยน 2561 

พนักงานราชการ   

นำยธีรพล ทองเนื อสุข นักวิชำกำรประมง 1.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 3 27-30 มิถุนำยน 2561 

นำงสำวสุภำพร หนูชู นักวิชำกำรประมง 1. หลักสูตร“เพ่ิมประสิทธิภำพกำรควบคุมกำร
ตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิตส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจ
สัตว์น  ำ” รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม 2560 - 
3 พฤศจิกำยน 2560 
2.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 2 20-23 มิถุนำยน 2561 

นำยกิตติพงษ์ ไทยเอียด นักวิชำกำรประมง 1.กำรปฏิบัติงำนด้ำนสุขอนำมัย ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำ รุ่นที่ 1 13-16 มิถุนำยน 2561 
2.กำรติดตำมผลกำรใช้งำนระบบ e-PSM และ
ขั นตอนกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ 
(PSM) 12-15 ธันวำคม 2560 

นำยอภิศักดิ์ มลิแก้ว นักวิชำกำรประมง 1. หลักสูตร“เพ่ิมประสิทธิภำพกำรควบคุมกำร
ตรวจสอบกำรน ำเข้ำส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำผลิตภัณฑ์
สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิตส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจ
สัตว์น  ำ” รุ่นที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม 2560 - 
3 พฤศจิกำยน 2560 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 
ตารางท่ี 3  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2561 
 

ล าดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย คงเหลือ (บาท) 

1 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 

 - ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  187,600 187,599.70 100.00 0.30 

 กิจกรรม เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยำ 

 - ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 613,600 613,478.32 99.98 121.68 

2 โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

 กิจกรรม จัดระเบียบกำรประมงให้เป็นมำตรฐำน 

 - ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  960,400 960,394.23 99.99 5.77 

3 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการบุคลากรภาครัฐ 

 กิจกรรม บุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง 

 - ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  957,950 957,950.00 100.00 0 

4 
แผนงานพื นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง 

 กิจกรรม พัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น  ำ 

 - ค่ำสำธำรณูปโภค 31,000 31,000 100.00 0 

 รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,719,550 2,719,422.25 99.99 127.75 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 31,000 31,000 100.00 0 

 รวมทั งสิ น 2,750,550 2,750,422.25 99.99 127.75 
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แผนและผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 4  แผนและผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 
 

ที่ กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนรวม ป ี61 ผลปฏิบตัิงาน คิดเป็น

เปอร์เซ็นต ์ต.ค.60–ก.ย.61 ต.ค.60-ก.ย.61 

 รวมทุกกิจกรรม  20,459 34,781 170.00 

1 กิจกรรม ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินค้าประมง ครั ง 5,702 8,541 156.18 

 1.1 ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ครั ง/ตัวอย่ำง 4,340 6,778 - 

 1.1.1 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำในประเทศ ตัวอยำ่ง - - - 
 1.1.2 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำน ำเข้ำ ตัวอยำ่ง 300 313 - 
 1.1.3 ตรวจวิเครำะห์ เฝ้ำระวังสำรตกค้ำง ตัวอยำ่ง 80 95 - 
 1.1.4 ตรวจสอบสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำ ครั ง 410 330 - 
 1.1.5 ตรวจสอบสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั ง 3,550 6,040 - 
 1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยกำรผลิตจำกสถำนประกอบกำร (รวมวัตถอุันตรำย) ครั ง/ตัวอย่ำง 9 11 - 
 1.2.1 ตรวจสอบกำรค้ำปัจจัยกำรผลิต ครั ง 4 4 - 
 1.2.2 ตรวจสอบกำรน ำเขำ้ ส่งออก ปัจจัยกำรผลิต ครั ง 5 7 - 
 1.2.2.1 กำรตรวจสอบวัตถุอันตรำยที่ใชใ้นกำรประมง ครั ง - - - 
      - ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ  ครั ง - - - 
      - ตรวจสอบกำรส่งออก ครั ง - - - 
 1.2.2.2 กำรตรวจสอบอำหำรสัตว์น  ำ ครั ง 5 7 - 
      - ตรวจสอบกำรน ำเข้ำ  ครั ง 4 4 - 
      - ตรวจสอบกำรส่งออก ครั ง 1 3 - 
 1.2.3 ร้ำนค้ำ โรงงำน สถำนประกอบกำร ตัวอยำ่ง - - - 
 1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยกำรผลิตจำกสถำนประกอบกำร (รวมวัตถอุันตรำย) ฉบับ - - - 
 1.2.1 ตรวจสอบกำรค้ำปัจจัยกำรผลิต ฉบับ - - - 
 1.2.2 ตรวจสอบกำรน ำเขำ้ ส่งออก ปัจจัยกำรผลิต ฉบับ - - - 

 1.2.3 ร้ำนค้ำ โรงงำน สถำนประกอบกำร ตัวอยำ่ง - - - 

 1.3 ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง/ใบส ำคัญกำรขึ นทะเบียน ฉบับ - - - 

 - ออกใบข้อเท็จจริงกำรน ำเข้ำ ส่งออก วัตถุอันตรำย ฉบับ - - - 
 - ออกใบอนุญำตน ำเข้ำ ผลิต ส่งออก วตัถุอันตรำย ฉบับ - - - 

 1.4 เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น  ำ ซำกสัตว์
น  ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 

ครั ง 1,121 1,450 - 

 - กำรตรวจในพื นที่ปฏิบัติงำนปกต ิ ครั ง 915 1,141 - 
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 - กำรตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงำนปกต ิ ครั ง 206 309 - 

 1.5 ตรวจสอบกำรค้ำสัตว์น  ำที่ผิดกฎหมำยภำยในประเทศ ครั ง 2 2 - 

 1.6 กำรประชำสัมพันธ ์ ครั ง 230 300 - 

 - กำรแจกเอกสำร สิ่งพิมพ ์ ครั ง 115 150 - 

 - กำรให้ค ำแนะน ำ ครั ง 115 150 - 

2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื อดื อยา ครั ง/ตัวอย่าง 1,191 1,310 109.99 

 2.1 ตรวจสอบสัตว์น  ำน ำเข้ำที่ต้องอำยัด กักกัน ครั ง 18 18 - 

 2.2 ตรวจติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันโรคสัตว์น  ำ ณ สถำนกกักัน ครั ง 18 18 - 

 2.3 ประชำสัมพันธ ์กำรปอ้งกันโรคจำกสัตว์น  ำน ำเข้ำ ครั ง 104 151 - 

 2.4 เฝ้ำระวังป้องกันกำรลักลอบน ำเข้ำสตัว์น  ำที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค
ระบำด 

ครั ง 921 940 - 

 2.5 สุ่มตัวอย่ำงสัตว์น  ำน ำเข้ำเพือ่ตรวจวิเครำะห์โรค   ตัวอยำ่ง 130 183 - 

 2.6 ด ำเนินกำรรับรองสถำนกักกันและที่พักซำกสัตว์น  ำ ครั ง - - - 

 2.7 ตรวจสอบสถำนกักกันสัตว์น  ำและทีพ่ักซำกสัตว์น  ำ ครั ง - - - 

 2.8 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำสถำนกักกันสัตว์น  ำและทีพ่ักซำกสัตว์น  ำ ครั ง - - - 

 2.9 ออกหนังสือรับรองสถำนกกักันสัตวน์  ำและที่พกัซำกสัตว์น  ำ ครั ง - - - 

3 กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ครั ง 520 449 95.96 

 3.1 ตรวจสอบเอกสำรก่อนเรือเข้ำเทียบท่ำ (เรือประมงต่ำงประเทศ) ครั ง 100 81 - 

 3.2 ตรวจสอบเอกสำร ณ ท่ำเทียบเรือ ครั ง 100 79 - 

      - เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ / เรือประมง ครั ง 100 79 - 

      - เรือบรรทุกสินค้ำตู้คอนเทนเนอร์ ครั ง - - - 

 3.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น  ำ / เรือขนถำ่ยสัตว์น  ำ ครั ง 100 79 - 

 3.4 ตรวจสอบกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ ครั ง 100 57 - 

 3.5 ตรวจป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำประมง ณ ท่ำเทียบ
เรือ 

ครั ง 120 153 - 

 3.6 รำยงำนและประสำนงำนเกี่ยวกับขอ้มูลเรือประมงและกำรน ำเขำ้สัตว์
น  ำกับหนว่ยงำนที่เกีย่วข้องทั งในประเทศ และนอกประเทศ 

ฉบับ - - - 

 3.7 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมงกบัหน่วยงำนตำ่งประเทศ ครั ง - - - 

 3.8 ตอบปัญหำและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนกิส์  ครั ง - - - 

 3.9 วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลกำรจับคู่ CC และ IMD ของแต่ละดำ่นเข้ำ
ฐำนข้อมูลรวม 

ครั ง - - - 

 3.10 ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเจำ้หน้ำที่ด่ำนในกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรกำร PSM 

ครั ง - - - 

 3.11 ประสำนกำรตรวจสอบ AREP และแจ้งเตือนควำมผิดปกติของ
เรือประมงต่ำงประเทศ แก่หน่วยงำนในพื นที่  

ครั ง - - - 
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4 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ 13,046 24,481 187.65 

 4.1 กำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์น  ำผ่ำนระบบ  
Fisheries Single Window 

ฉบับ 8,640 14,473 - 

 4.1.1 กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 410 5,127 - 

      - ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ (DOF2)  ฉบับ 410 356 - 

      - ใบแจ้งด ำเนินกำรส่งออกสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ (DOF4)  ฉบับ - 4,756 - 

      - ใบแจ้งด ำเนินกำรน ำผ่ำนสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ (DOF6) ฉบับ - 8 - 

      - ใบอนุมัติน ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำผ่ำนรำชอำณำจกัร (DOF7) ฉบับ - 7 - 

 4.1.2 กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 7,820 9,033 - 

      - ร. 6 (น ำเขำ้) ฉบับ 410 258 - 

      - ร. 6 (น ำผำ่น) ฉบับ - 8 - 

      - ร. 7 ฉบับ 410 221 - 

      - ร. 8 ฉบับ - 7 - 

      - ร. 9 ฉบับ 7,000 8,539 - 

 4.1.3 กำรออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำน ำเข้ำ (IMD) ฉบับ 410 313 - 

 4.2 กำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์น  ำด้วยระบบเอกสำร (Manual) ฉบับ 4,406 10,008 - 

 4.2.1 กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 2,200 3,295 - 

 - ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสัตว์น  ำหรือผลิตภณัฑ์สัตว์น  ำ (DOF2) ฉบับ - 10 - 

 - ใบแจ้งด ำเนินกำรส่งออกสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ (DOF4) ฉบับ 2,200 3,284 - 

 - ใบแจ้งด ำเนินกำรน ำผ่ำนสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ (DOF6) ฉบับ - - - 

 - ใบอนุมัติน ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์  ำผ่ำนรำชอำณำจักร (DOF7) ฉบับ - 1 - 

 4.2.2 กำรออกใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 6 27 - 

 - ร. 6 (น ำเขำ้) ฉบับ 2 5 - 

 - ร. 6 (น ำผำ่น) ฉบับ - - - 

 - ร. 7 ฉบับ 2 5 - 

 - ร. 8 ฉบับ - - - 

 - ร. 9 ฉบับ 2 17 - 

 4.2.3 กำรออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำน ำเข้ำ (IMD) ฉบับ - 9 - 

 4.2.4 กำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำยและระเบียบอื่นๆ ฉบับ 2,200 6,677 - 

      - ใบรับรองซำกสัตว์น  ำเพื่อกำรส่งออก ฉบับ - - - 

      - ใบรับรองสุขอนำมยัสัตว์น  ำมีชวีิตเพื่อกำรบริโภคส่งออกสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

ฉบับ 2,200 6,677 - 
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สถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2561 
 

ปี พ.ศ. 
สัตว์น  ำเพื่อกำรบริโภค สัตว์น  ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง 

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

2555 8,584 721 32 15 

2556 3,148 261 18 8 

2557 6,219 588 19 14 

2558 7,307 672 19 17 

2559 11,118 755 13 12 

2560 2,422 266 3 33 

2561 1,178 117 2 80 

 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2561 
 

 
ปี พ.ศ. 

 

สัตว์น  ำเพื่อกำรบริโภค สัตว์น  ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง 

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

2555 8,689 10,925 5 79 

2556 7,349 879 4 4 

2557 6,065 781 14 32 

2558 13,023 1,854 7 62 

2559 9,974 1,814 3 9 

2560 7,451 1,445 6 36 

2561 8,041 1,569 30 62 
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น  าน าเข้า-ส่งออก ระหว่างปี พ.ศ.2555-2561 
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ภาพที่ 4  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำเพ่ือกำรบริโภคระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2561 
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำเพ่ือกำรเพำะเลี ยงระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2561 
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 ภาพที่ 6  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกเพ่ือกำรบริโภคระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2561 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกเพ่ือกำรเพำะเลี ยงระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2561 
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    ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำน ำเข้ำระหว่ำงเดือนม.ค.–ธ.ค. 2561 

 

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

1  ปลำทูน่ำครีบเหลือง  465,771.35 55,717,222.09 ไต้หวัน,มลัดีฟส์,อินโดนเีซีย 

2  ปลำทูน่ำตำโต  149,956.00 16,283,961.90 ไต้หวัน,มลัดีฟส ์

3  ปลำกระโทงแทง  326,218.00 24,147,427.20 ไต้หวัน 

4  ปลำกระโทงแทงสีน  ำเงิน  118,320.00 8,885,546.20 ไต้หวัน 

5  ปลำกระโทงร่ม/ใบแบน  64,886.00 4,747,922.02 ไต้หวัน 

6  ปลำขี มัน  19,205.00 1,476,450.75 ไต้หวัน 

7  ปลำอีโต้มอญ  2,241.00 158,036.76 ไต้หวัน 

8  ปลำอินทรำ  4,303.00 314,319.48 ไต้หวัน 

9  ปลำโอท้องแถบ  1,883.00 135,140.23 ไต้หวัน 

10  ปลำหำงเหลือง  2,622.20 1,701,084.87 ญี่ปุ่น 

11  อืน่ๆ  23,050.55 3,707,764.81 สิงคโปร์,อเมริกำ,อินโดนีเซีย 

   รวมทั งหมด  1,178,456.10 117,274,876.31   

 
    ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบปริมำณและมูลค่ำสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงระหว่ำงเดือนม.ค.–ธ.ค.2561 
 

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

1  ปลำเก๋ำ  152,231.70 46,180,783.87  ฮ่องกง,ไต้หวัน,มำเก๊ำ  

2  ปลำทูน่ำครีบเหลือง  52,967.12 17,968,431.41  ญี่ปุ่น,อเมริกำ,สิงคโปร์,แคนำดำ,มำเลเซีย  

3   ปลำทูน่ำตำโต  4,147.39 1,480,653.26  ญี่ปุ่น,อเมริกำ,สิงคโปร์  

4  ปลำทูแขก  159,415.00 7,335,350.00  ทะเลหลวง  

5  กุ้งกุลำด ำ  4,075,034.50 913,753,169.07  จีน,ฮ่องกง,มำเก๊ำ  

6  กุ้งขำว  2,737,889.50 459,359,294.27  จีน,ฮ่องกง,มำเก๊ำ,ไต้หวัน  

7  กั ง  67,574.10 49,076,656.80  จีน,ฮ่องกง,มำเก๊ำ  

8  หมึกกล้วย  78,320.00 4,393,600.00  ทะเลหลวง  

 9   ปูทะเล             28,677.00         4,930,977.22   จีน,ฮ่องกง  

 10   กุ้งมังกร          4,427.00         1,440,254.84   จีน,ฮ่องกง,สิงคโปร์  

 11   ปลำกุเรำ          14,235.00        917,049.06   สิงคโปร์,ฮ่องกง  
12  อื่นๆ 665,815.11 61,806,450.35 สิงคโปร์,ฮ่องกง,มำเก๊ำ,ไต้หวัน 

   รวมทั งหมด        8,040,733.42  1,568,642,670.15   
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ภาพที่ 8  เปรียบเทียบปริมำณสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2561 

 

 

 

ภาพที่ 9  เปรียบเทียบปริมำณสินค้ำสัตว์น  ำส่งออกระหว่ำงเดือนม.ค.-ธ.ค. 2561 
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ภาพที่ 10  กรำฟแสดงจ ำนวนกำรออกหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำง  
    เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561 

 
 

 
 

ภาพที่ 11  กรำฟแสดงจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตและใบรับรองสัตว์น  ำระหว่ำง เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561 
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 ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบจ ำนวนประมงเรือต่ำงประเทศที่เข้ำเทียบท่ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงปีพ.ศ. 2558-2561 
 

ปี พ.ศ.  จ านวนครั งที่ขอเข้าเทียบท่า (เที่ยว) 

พ.ศ. 2558 ตั งแต่ เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2558 74 

พ.ศ. 2559 ตั งแต่ เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2559 211 

พ.ศ. 2560 ตั งแต่ เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560 141 

พ.ศ. 2561 ตั งแต่ เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561 76 

 
           ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ตเริ่มปฏิบัติงำนโครงกำรน ำร่องมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำในเดือนสิงหำคม 
2558 และท ำกำรจัดเก็บข้อมูลเรือประมงต่ำงประเทศที่ขอเข้ำเทียบท่ำตลอดมำ พบว่ำตั งแต่เดือนกันยำยน 
ถึงเดือนธันวำคม 2558 มีเรือเข้ำเทียบท่ำทั งสิ น 74 เที่ยว ต่อมำในปี 2559 มีเรือเข้ำเทียบท่ำทั งหมด 211 
เที่ยว และปี  2560 มีจ ำนวน 141 เที่ยว และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงต้นปี 2560 จนถึงปลำยปี 2561 พบว่ำ
จ ำนวนเรือมีแนวโน้มลดลง และลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 มีกำรเข้ำเทียบท่ำทั งสิ นจ ำนวน 76 เที่ยว 
สำเหตุกำรลดลงของเรือที่ขอเข้ำเทียบท่ำเนื่องมำจำกกรมประมงได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เช่น กำรออกพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 และพระรำชก ำหนดกำร
ประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) นอกจำกนี เจ้ำหน้ำที่ด่ำนฯได้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนงำนด่ำนตรวจ
สัตว์น  ำ และด้วยเหตุผลหรือข้อจ ำกัดบำงประกำรท ำให้ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำทำงเรือน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  เปรียบเทียบจ ำนวนประมงเรือต่ำงประเทศที่เข้ำเทียบท่ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงปี 2558-2561 
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ตารางท่ี 10  สำยกำรบินที่มีกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ปลายทาง สายการบิน 

1 จีน 
TG226/664, TG226/612, KA213, FM832, 3U8810, 
CZ6058, CZ6064, FM9566, TG606, 9C8522, FD524, 
MU574, UO724 

2 มำเลเซีย MH787, MH791 

3 อังกฤษ OZ748, TG218/960 

4 ฮ่องกง TG685/602, TG608, FD524 

 
ตารางท่ี 11  สำยกำรบินที่มีกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น  ำผ่ำนท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 
 

ล าดับที่ ต้นทาง สายการบิน 

1 มัลดีฟ KA264, MI754 

2 มำเลเซีย FD3925, MH786 

3 อินโดนีเซีย MI754, AK828, AK826,TG308 
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สรุปปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 
 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และซำกสัตว์น  ำของด่ำน
ตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561  

 

ปัญหา  
1. ผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของรำยใหม่ ยังขำดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรขออนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก       

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

น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต  
3. ไม่มีฐำนข้อมูลสัตว์น  ำบำงชนิดที่ห้ำมน ำเข้ำ ส่งออก ให้หน่วยงำนส่วนภูมิภำคใช้ประกอบในกำร

ควบคุมกระบวนกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำและปัจจัย
กำรผลิต  

4. ไม่มีฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหนังสือรับรองสุขภำพสัตว์น  ำ (Health Certification) ของแต่ละประเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบกำรตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำนสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ
และปัจจัยกำรผลิต 

5. กำรขอใบอนุญำตของผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของ มีกำรขอมำก่อนล่วงหน้ำจ ำนวนมำก และท ำ
กำรยกเลิกภำยหลัง ท ำให้ข้อมูลปริมำณกำรน ำเข้ำส่งออกในระบบมีควำมคลำดเคลื่อน 

 
         ไ   

1. ประชำสัมพันธ์เรื่อง กฎหมำยและระเบียบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำ ให้ประชำชนทรำบ เช่น 
กำรให้ควำมรู้ด้วยป้ำยและแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบกำรและตัวแทนออกของ
เพ่ือประชำสัมพันธ์ และให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและระเบียบกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำพร้อม
แจ้งให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงผลเสียจำกกำรลักลอบน ำเข้ำส่งออกสินค้ำสัตว์น  ำ 

2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบโดยเฉพำะรับเรื่องแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ เพ่ือให้มีควำมรวดเร็ว กรณี
สัตว์น  ำมีชีวิต 

3. ควรมีบัญชีรำยชื่อชนิดสัตว์น  ำที่ห้ำมน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือเป็นข้อมูลให้ด่ำนใช้ประกอบกำรพิจำรณำให้
น ำเข้ำ ส่งออกสัตว์น  ำ  

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

  5. ควรมีระเบียบข้อบังคับให้ผู้ประกอบกำร/ตัวแทนออกของ ยกเลิกใบอนุญำตท่ีไม่ได้ใช้ เพ่ือลดควำม      
                คลำดเคลื่อนของข้อมูลในระบบ 
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การน าเข้าส่งออกปลากะรังมีชีวิตผ่านด่านตรวจสัตว์น  าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 

 
คะเณ  สุขเกื อ๑* และ ธีรวัฒน์  จริตงาม๒      

๑ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดระนอง 
๒ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเกต็ 

 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษำกำรน ำเข้ำส่งออกปลำกะรังมีชีวิตผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำของประเทศไทย ระหว่ำงปี  

พ.ศ. 2557-2559 จำกฐำนข้อมูลกำรน ำเข้ำส่งออกของกองควบคุมกำรค้ำสัตว์น  ำและปัจจัยกำรผลิต 
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 1) ชีววิทยำเบื องต้นและกำรแพร่กระจำยของปลำกะรังชนิดที่มีกำรน ำเข้ำส่งออก  
2) สถิติกำรน ำเข้ำส่งออกปลำกะรังมีชีวิต 3) วิเครำะห์แนวโน้มกำรน ำเข้ำส่งออกปลำกะรังมีชีวิต และ 4) กำรตรวจสอบ
กำรปนเปื้อนของเชื อไวรัสในลูกพันธุ์ปลำกะรังมีชีวิตที่มีกำรน ำเข้ำ ซึ่งพบว่ำ ปลำกะรังหรือปลำเก๋ำ จัดอยู่ใน
ครอบครัว Serranidae เป็นปลำทะเลเศรษฐกิจที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในภูมิภำคเอเซียแปซิฟิก  
แพร่กระจำยในเขตอบอุ่นทั่วโลก ลูกพันธุ์ปลำกะรังมีชีวิตมีกำรน ำเข้ำผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ด่ำนตรวจสัตว์น  ำท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดภูเก็ต และด่ำนตรวจสัตว์น  ำจังหวัดตรำด  
ปริมำณเฉลี่ยปีละ 0.41 ล้ำนตัว มูลค่ำเฉลี่ยปีละ 6.00 ล้ำนบำท ชนิดที่น ำเข้ำมำก คือ E. fuscoguttatus 
ลูกผสม (E. fuscoguttatus x E. lanceolatus) และ Epinephelus spp. ตำมล ำดับ ซึ่งน ำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย 
ไต้หวัน และกัมพูชำ ส่วนปลำกะรังมีชีวิตมีกำรส่งออกผ่ำนด่ำนฯ สุวรรณภูมิ ด่ำนฯ ดอนเมือง ด่ำนฯ ภูเก็ต 
ด่ำนฯ ตรำด ด่ำนฯ สระแก้ว ด่ำนฯ นรำธิวำส และด่ำนฯ ปำดังเบซำร์ ปริมำณเฉลี่ยปีละ 1,385.20 ตัน 
มูลค่ำเฉลี่ยปีละ 189.47 ล้ำนบำท ชนิดที่ส่งออก คือ Epinephelus spp. ซึ่งส่งออกไปประเทศฮ่องกง มำเก๊ำ จีน 
กัมพูชำ เวียดนำม และมำเลเซีย โดยในปี พ.ศ. 2557-2558 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำส่งออกลดลง แต่ในปี 
พ.ศ. 2559 ปริมำณกำรน ำเข้ำส่งออกเพิ่มขึ นร้อยละ 45.45 และ 4.32 มูลค่ำกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ นร้อยละ 43.02 
แต่มูลค่ำกำรส่งออกลดลงร้อยละ -0.98 เนื่องจำกปลำกะรังที่ส่งออกเป็นชนิดที่มีรำคำต่ ำและควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ ส ำหรับผลกำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนเชื อไวรัสในลูกพันธุ์ปลำกะรังพบ
เชื อไวรัส VNN แต่ไม่พบเชื อไวรัส RSIV ถึงแม้จะมีใบรับรองผลกำรตรวจโรคจำกประเทศต้นทำงสินค้ำแล้วก็ตำม 
ดังนั นกรมประมงควรมีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื อที่อำจปนเปื้อนมำกับลูกพันธุ์ปลำกะรังที่น ำเข้ำ
ในประเทศ เช่น ก ำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ กำรระงับกำรน ำเข้ำ กำรกักกัน หรือท ำลำยสัตว์น  ำในกรณีท่ีตรวจพบเชื อไวรัส 
 
ค าส าคัญ : น ำเข้ำ  ส่งออก  ปลำกะรังมีชีวิต  ด่ำนตรวจสตัว์น  ำ  
 

*ผู้รับผิดชอบ : ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 174 ม. 1 ต. ปากน ้า อ. เมือง จ. ระนอง 85000             
โทร./โทรสาร 0 7781 6330/0 7781 6331  e-mail : kanay_nok@hotmail.com
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Abstract 

 

Import and export of live groupers collected from database  of Fish Quarantine 
and Inspection Division at the Fish Inspection Office, Thailand during 2014-2016 were studied. 
The objectives of this study were 1) basic biology and distribution of import and export 
groupers 2) statistics of import and export live groupers 3) analysis on trend, volume, value,  
average price of each imported product, and 4) screening viral diseases contamination in the 
imported live grouper juveniles. According to our studies, grouper is classified in the Serranidae, one 
of the most popular economic fish in the Asia Pacific region, which has been found in 
temperate, sub-tropical and tropical regions of the world. Live groupers were imported 
through the fish inspection units, Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket and Trat Fish Inspection 
Units with the average imported volume of 0.41 million per year and the average value of 6.00 
million baht per year. The most frequenct imported species were E. fuscoguttatus, hybrids (E. 
fuscoguttatus x E. lanceolatus) and Epinephelus spp., respectively of which were imported 
from Indonesia, Taiwan and Cambodia. Live grouper were exported through Suvarnabhumi, 
Don Mueang, Phuket, Trat, Sa Kaeo, Narathiwat and Pradangbacha Fish Inspection Units with the 
average exported volume of 1,385.20 ton per year and average value of  189.47 million baht 
per year. Several species of Epinephelus spp. were exported to Hong Kong, Macau, China, 
Cambodia, Vietnam and Malaysia. During 2014-2015, the volume of import and export live 
grouper were decreased but the volume of import and export live grouper were increased in 
2016 by 45.45% and 4.32%, respectively. The import value was increased by 43.02% while 
the export value was decreased -0.98 which probably due to the low price of grouper species 
and the fluctuations of the exchange rates. The results of viral diseases  screening from the 
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imported live groupers showed that only VNN were found from the imported grouper even through 
they were already had the health certificate certified that they were free from VNN by its origin 
country. No RSIV were detected from the imported groupers.  In order to protect the 
aquaculture business, Department of Fisheries should have the measures such as import 
requirement, quarantine, rejecting or destroying of the contaminated imported fish.  
                    
Key words : Import, Export, live Grouper, Fish Inspection Office 
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 e-mail : kanay_nok@hotmail.com    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

  

ภาพกิจกรรมปี 2561 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั งจุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 61–1 ม.ค. 62 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 

            8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนคลองเกาะผี อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก สัตว์น  าของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า 
จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต 
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จัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อชี แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน
สัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าภายใต้มาตรฐานงานด่านฯและระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ภาพการประชุมภายในของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกันในการ
ตรวจป้องกันการลักลอบการ น าเข้า ส่งออก สัตว์น  า บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ภาพการน าเข้ากุ้งขาวผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดภูเก็ต 


