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บทนา
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3 (สงขลา)
กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์นา ซากสัตว์นา ผลิตภัณฑ์สัตว์นา และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับ การน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ราชอาณาจักรไทย และการนามาใช้ประโยชน์ภ ายในประเทศ ด่านตรวจสัตว์นา
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทารายงานประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ ประวัติ หน่วยงาน ที่ตัง ช่องทางติดต่อ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พืนที่ปฏิบัติงาน อัตรากาลัง งบประมาณ แผนและ ผลการปฏิบัติงาน สถิติการนาเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์นาผ่านทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมที่ด่านได้ปฏิบัติหรือเข้าร่วม ตลอดจนสาระ
น่ารู้ ในปีงบประมาณ 2562
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปีของ ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ประจาปี งบประมาณ
2562 ฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือผู้ที่สนใจนาผลการดาเนินงานของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัด
ภูเก็ตไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้นาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทัง 6 ด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทาง
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยมียุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจกรมประมงอยู่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
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ที่มา : https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/strategy%202560-2564.pdf
ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564
สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
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วิสยั ทัศน์ (กรมประมง)
"เป็นหน่วยงานทีม่ ุ่งพัฒนา และบริหารการเปลีย่ นแปลงเพื่อนาสูก่ ารประมงที่ยงั่ ยืน"
พันธกิจ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์นาและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มที รัพยากรประมงใช้อย่างยัง่ ยืน
4. พัฒนาการวิจยั เพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสูเ่ กษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อ มปฏิบัตงิ านเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มมี าตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์นาให้มีความยัง่ ยืนและ
คงความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES"
F = Friendly

หมายถึง

เต็มไปด้วยความเป็นมิตร

I = Integrity

หมายถึง

มีคุณธรรม จริยธรรม

S = Smart

หมายถึง

มีความสง่างามและภาคภูมใิ จในตนเอง

H = Happiness

หมายถึง

มีความสุข

E = Enthusiasm

หมายถึง

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
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R = Responsibility

หมายถึง

มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทา

I = Intelligence

หมายถึง

มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

E = Energy

หมายถึง

มีกาลังและพลังทุม่ เท

S = Simplicity

หมายถึง

มีความเป็นอยูแ่ ละวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย

ทาเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ลาดับ

ชือ่ - นามสกุล
ฉุยโรจน์ธรรม

ระยะเวลา

1

ร.อ.ธัญญะ

เมษายน พ.ศ. 2547 - มีนาคม พ.ศ. 2548

2

นายแสงศักดา กาลานุสนธ์

มีนาคม พ.ศ. 2548 - มกราคม พ.ศ. 2553

3

นายศราวุธ

คเชนทร์ทองสุวรรณ

มกราคม พ.ศ. 2553 - มีนาคม พ.ศ. 2556

4

นายสุชาติ

พรหมสมบัติ

มีนาคม พ.ศ. 2556 - กรกฎาคม พ.ศ. 2559

5

นายซุลกีฟลี

ลติฟีปุตรา

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

6

นายธีรวัฒน์

จริตงาม

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

6

อัตรากาลังเจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการ

นายธีรวัฒน์ จริตงาม
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ ปฏิบตั หิ น้าที่
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
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นายภาสกร นบนอบ
นักวิชาการประมงปฏิบตั กิ าร

นางสาวบงกช สุขชัย
นักวิชาการประมงปฏิบตั กิ าร

นายยงยุทธิ์ ผกามาศ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบตั งิ าน

พนักงานราชการ

นายธีรพล ทองเนือสุข
นักวิชาการประมง

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด
นักวิชาการประมง

นางสาวสุภาพร หนูชู
นักวิชาการประมง

จ้างเหมาบริการ

นายสุนนั ท์ สีหมัด นักวิชาการ
ประมง
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นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์
นักวิชาการประมง

นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์
นักวิชาการประมง

นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร
นักวิชาการประมง

นางสาวนูรฮูดา มัจฉา
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

นางสาวสุรรี ตั น์ สุขขา
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

ประวัตกิ ารจัดตังด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
Latitude: 8.108976 Longitude: 98.307418
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ภาพที่ 1 ตาแหน่งที่ตังของสานักงานด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3
(สงขลา) กองควบคุ ม การค้ าสั ตว์ น าและปั จ จั ยการผลิ ต จัด ตั งตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีประวัติการก่อตังหน่วยงาน ดังนี
ปี พ.ศ. 2527 กรมประมงได้จัดตัง "งานกักกันสัตว์นา" ขึนที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ด้านการควบคุม ตรวจสอบการน าเข้าสั ต ว์น าให้ เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกาหนด สาเหตุ ในการจั ดตั ง เนื่ อ งจาก
เจ้าหน้าที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่ตารวจจากกองปราบปรามได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปีรันย่า 2 ราย ของกลาง
เป็นปลาปีรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบนาปลาชนิดนีเข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทา
ให้ ป ระชาชนทั่ วไปเกิดความวิตกกังวล หากมีการนาปลาชนิดนี ไปปล่อยลงสู่ แหล่ งน าสาธารณะอาจก่อให้ เกิด
อันตรายต่อประชาชน ดังนันเพื่อให้ประชาชนได้คลายความวิตกกังวลจากกรณีดังกล่าว จึงได้จัดตังหน่วยงานกักกัน
สัตว์นานีขึน
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ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์นา" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนาเข้า ส่งออกหรือนาผ่านสัตว์นา รวมถึงการกาหนดมาตรการกักกัน
สัตว์นาให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกาหนด มีด่านตรวจสัตว์นา 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานกรุงเทพ
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานภูเก็ต
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
4. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานเชียงใหม่
5. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2545 กรมประมง ได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์นา" สังกัดสานัก
บริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นา 7 แห่ง ดังนี
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานกรุงเทพ
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานภูเก็ต
4. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
5. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานเชียงใหม่
6. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
7. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตาก
8. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคาสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตังด่านตรวจสัตว์นา
เพิ่มเติมเป็นการภายใน จานวน 2 แห่ง ดังนี
1. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสตูล
2. ด่านตรวจสัตว์นาปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
สานักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์นา มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์นา 22 แห่ง ดังนี

11

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา
2. ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. ด่านตรวจสัตว์นาท่าเรือกรุงเทพ
4. ด่านตรวจสัตว์นาลาดกระบัง
5. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา
6. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
7. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์
8. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนาลึก
9. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
10. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่
11. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตาก
12. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
13. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสระแก้ว
14. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงราย
15. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดชลบุรี
16. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนราธิวาส
17. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสตูล
18. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดจันทบุรี
19. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตราด
20. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร
21. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดระนอง
22. ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดมุกดาหาร
23. ด่านตรวจสัตว์นาช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "ส่ ว นควบคุ ม การค้ า สั ต ว์ น าและปั จ จั ย การผลิ ต " และเปลี่ ย นชื่ อ
หน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทังเพิ่มหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี
- กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นา เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
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- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาสะเดา
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือนาลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาท่าเรือสงขลา
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาปาดังเบซาร์
- ด่านตรวจสัตว์นาช่องเม็ก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดอุบลราชธานี
- เพิ่มหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนาเข้าส่งออกสัตว์นา
ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตังด่านตรวจสัตว์นาเพิ่มขึนอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตังด่านตรวจสัตว์นาเพิ่มขึนอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสุรินทร์
และด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัย
การผลิต มีการแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุม่ ควบคุมการนาเข้าส่งออกสัตว์นาและปัจจัยการผลิต
3. กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ
4. กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์นา
มีการจัดตังศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา 3 ศูนย์
1. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 1 (เชียงราย)
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดเชียงใหม่
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตาก
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดหนองคาย
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดมุกดาหาร
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดอุบลราชธานี
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนครพนม
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- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสุรนิ ทร์
2. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 2 (กรุงเทพฯ)
- ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ด่านตรวจสัตว์นาลาดกระบัง
- ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศดอนเมือง
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสระแก้ว
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดชลบุรี
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดจันทบุรี
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดตราด
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสมุทรสาคร
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดกาญจนบุรี
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นาเขต 3 (สงขลา)
- ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
- ด่านตรวจสัตว์นาสะเดา
- ด่านตรวจสัตว์นาปาดังเบซาร์
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดนราธิวาส
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดสตูล
- ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดระนอง
ด่านตรวจสั ตว์น าจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริห ารจัดการด่านตรวจสั ตว์นาเขต 3 (สงขลา) สั งกัดกองควบคุม
การค้าสัตว์นาและปั จจัยการผลิต กรมประมง มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบการนาเข้า ส่งออก และนาผ่าน
สัตว์นา ซากสัตว์นาและผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในการผลิตสัตว์นา ให้เป็นไปตามพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทังประกาศ ระเบียบและกฎหมาย
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบพืนที่ของจังหวัดภูเก็ตทังหมด นอกจากนียังมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการ
น าสิ น ค้ า สั ต ว์ น าทางเรื อ ตามมาตรการรั ฐ เจ้ า ของท่ า เรื อ (Port State Measures) เพื่ อ ป้ อ งกั น เรื อ ประมง
ต่างประเทศที่ทาการประมงที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสัตว์นา ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือที่
เรือประมงต่างประเทศสามารถเข้าเทียบท่าได้ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือนาลึก
จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย

ภารกิจ หน้าที่ และขอบเขตพืนทีร่ ับผิดชอบของหน่วยงาน
1. มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ป้องกัน และควบคุม การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านสัตว์นา
ผลิตภัณฑ์สัตว์นา รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสัตว์นาให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ดังนี
(1) พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
(ฉบับแก้ไข)
(2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(5) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
(6) พระราชบัญญัติการส่งออกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2525
(7) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. พิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านสัตว์นา ตามที่ได้รับมอบอานาจตาม
กฎหมาย ดังนี
(1) ใบอนุญาตให้นาสัตว์นาบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และพระราชกาหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
(2) ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(3) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นามีชีวิตเพื่อการส่งออก (Live Aquatic Animal Health certificate)
3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์นานาเข้า
4. ให้ความรู้คาแนะนาเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออกสัตว์นา สัตว์นาตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และพระราชกาหนดการประมง ฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
5. ตรวจสอบการนาสินค้าสัตว์นาทางเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures) เพื่อป้องกัน
เรือประมงต่างประเทศที่ทาการประมงที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสัตว์นา

ทีต่ ังสานักงานและช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ที่ตังสานักงาน : อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ชัน 2 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร : โทรศัพท์ 076-351010 โทรสาร 076-327612
Email : pktfishtradeins_2011@hotmail.com
Email : pkfins.healthcert2017@gmail.com (ใช้ในการติดต่อขอเอกสารใบรับรองสุขภาพสัตว์นามีชีวิตเพื่อการ
ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน)
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ภาพที่ 2 ที่ตังสานักงานด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต

พืนทีป่ ฏิบตั งิ านทีร่ ับผิดชอบ
ประกอบด้วย 2 พืนที่ ดังนี
1) พืนที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง พืนที่ปฏิบัติงานซึ่งมีสานักงานด่านฯ ตังอยู่
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- ทางอากาศยาน ณ อาคารคลั งสิ นค้ า และอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศท่ าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จะทาการตรวจสอบสินค้สัตว์นาที่มีการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน และเฝ้าระวัง
การลักลอบนาเข้า ส่งออก นาผ่านสินค้าสัตว์นาผ่านทางอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต และอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
2) พืนที่นอกพืนที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง พืนที่ปฏิบัติงานซึ่งตังอยู่นอกเขตสานักงาน
- ทางบก ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในบางครังเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ร่วมกันสุ่มตรวจทังขาเข้า และขาออก เพื่อตรวจสอบสินค้าสัตว์นา ที่มีการนาเข้า
มาในช่วงกลางวัน กลางคืน และเช้ามืด ซึ่งสัตว์นาส่วนใหญ่ที่นาเข้ามาส่งขายตลาดและโรงแรมภายในจังหวัด เพื่อ
การบริโภค
- ทางท่าเทียบเรือ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ จานวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือนาลึกจังหวัดภูเก็ต
ท่ าเที ย บเรือ ภู เก็ ต ศรี ไทย และท่ าเที ย บเรื อ องค์ การสะพานปลา ในการปฏิ บั ติ งานเจ้าหน้ าที่ ด่ านฯ จะท าการ
ตรวจสอบประเภทของเรือที่เข้าเทียบท่า ชนิด ปริมาณ ให้ตรงตามใบอนุญาต สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
หาสารตกค้าง และควบคุมการขนถ่ายสัตว์นาจนแล้วเสร็จ
สถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
 ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
 อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 ท่าเทียบเรือภูเก็ตศรีไทย
 ท่าเทียบเรือองค์สะพานปลา
 ท่าเทียบเรือนาลึกจังหวัดภูเก็ต
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ภาพที่ 3 พืนที่เขตรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

การศึกษา

ข้าราชการ จานวน 4 คน
นักวิชาการประมงชานาญ-

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์ , วทบ.ประมง)

การพิเศษ

ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)

1

นายธีรวัฒน์ จริตงาม

2

นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

3

นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

4

นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ปริญญาตรี (วทบ.ทคโนโลยีการเกษตร)

พนักงานราชการ จานวน 4 คน
1

นายธีรพล ทองเนือสุข

นักวิชาการประมง

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสูง
(ปทส.)

2

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

3

นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

4

นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

จ้างเหมาบริการ จานวน 5 คน
1

นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ. อุตสาหกรรม
ประมง)

2

นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)

3

นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์

นักวิชาการประมง

ปริญญาตรี (วทบ.ประมง)
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4

นางสาวนูรฮูดา มัจฉา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปริญญาตรี (คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ปวส. (เพาะเลียงสัตว์นา)

5

นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปวส. (เพาะเลียงสัตว์นา)

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และทั ศ นคติข องบุ ค ลากรให้ เป็ น ไปทางที่ ดี ขึ นเพื่ อให้ บุ ค ลากรที่ ได้ รับ การพั ฒ นาแล้ ว นั นปฏิ บั ติ งานได้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร สามารถแบ่งการดาเนินการเป็น 4 ขันตอน คือ
1. การหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคคล หรือหาปัญหาที่ต้องแก้โดยวิธีการพัฒนาบุคคล
2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล
3. การดาเนินการในการพัฒนาบุคคล
4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล
ซึ่งกระบวนการในพัฒ นาบุคคล และขันตอนนีเป็นกระบวนการดาเนินการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนิ น การ จะขาดเสี ย มิ ได้ และในการพั ฒ นาบุ คลากรนั นจะต้ องด าเนิน การตามกระบวนการดังกล่ าวนี อย่าง
สอดคล้ องต่อเนื่อง และสั มพัน ธ์กัน อย่ างครบวงจร โดยเริ่มจากการหาความจาเป็นในการพัฒ นาบุคลากร การ
วางแผนในการพัฒนาบุคลากร การดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล
การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องกาหนดในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่หลาย
ประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ในการวางแผนระยะยาว อะไรเป็นสิ่งที่ ต้อง
รีบทา สิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มีอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาเกิดขึนจะมีวิธีการขจัดปัญหา
นันอย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกาหนดตัว
บุคลากรที่จะรับผิดชอบ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
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พัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็น
แผนสาหรับ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางาน
สาหรับตาแหน่งที่สูงขึนต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การ
กาหนดขึน ดังนัน IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อน
ตาแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการดาเนินกิจกรรมตาม
กรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขันพืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มี
การพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
เชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ ตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย
และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

รายละเอียดขันตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ขันตอนที่ 1 การกาหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ ในที่นีขอเรียกว่า กาหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของ
ต าแหน่ ง – ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งก าหนดเกณฑ์ ที่ ค าดหวั ง ของต าแหน่ ง งานก่ อ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความรู้
(knowledge) ทั ก ษะ (skills) และคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษส่ ว นบุ ค คล (attributes) หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “KSAs” เกณฑ์
ดังกล่าวกาหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจ ของหน่วยงาน รวมทังคาบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description
ซึ่งเป็นขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนีผู้บังคับบัญชาจะต้องกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละเกณฑ์ที่
กาหนดขึนด้วยการกาหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของตาแหน่ งสามารถนาข้อมูลมาจากคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะนามากาหนดคือในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละตาแหน่ง
ขันตอนที่ 2 การกาหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือการพัฒนาความสามารถของบุคลากรจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training) และเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Classroom Training)
ขันตอนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากผลการประเมินความสามารถของบุคลากรจะทาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบว่าความสามารถใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกจุดอ่อน
นีมาพัฒนาก่อน ไม่เกิน 3 ข้อ จากนันจึงกาหนดเครื่องมือในการพัฒนา (Development Tools) ข้อละไม่เกิน 3
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เครื่องมือ นอกจากจะกาหนดเครื่องมือแล้วยังต้องกาหนดระยะเวลาการพัฒ นาไว้ด้วย ตามแบบฟอร์มประเมิน
ความสามารถรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ขันตอนที่ 4 การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร หรือที่เรียกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็น
ขันตอนที่สาคัญที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทัง
โน้มน้าวและจูงใจให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่กาหนดไว้ใน IDP
ขันตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร – ขันตอนนีจะเกิดขึนหลังจากผู้บังคับบัญชาและ
บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม IDP ที่ ก าหนดขึ นแล้ ว โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งท าหน้ าที่ ในการติ ด ตามผลการพั ฒ นา
ความสามารถของบุคลากร

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หัวข้อฝึกอบรม

ข้าราชการ
นายธีรวัฒน์ จริตงาม

นักวิชาการประมง

1.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและ

ชานาญการพิเศษ

ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ต 5-8 พ.ย. 61
2.บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ
นาเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
5-8 ส.ค. 62
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมและตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้า
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สัตว์นา เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค. 62
นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมง

1.การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่าย

ปฏิบัติการ

สัตว์นาสาหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device)
27-28 พ.ค. 62
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมและตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์นา เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค. 62

นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมง

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ

ปฏิบัติการ

การควบคุมและตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์นา เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค. 62

นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง

1.บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน

นาเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
วันที่ 5-8 ส.ค. 62

พนักงานราชการ
นายธีรพล ทองเนือสุข

นักวิชาการประมง

1.บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ
นาเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
วันที่ 5-8 ส.ค. 62

นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง

1.บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ
นาเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
วันที่ 5-8 ส.ค. 62

นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง

1.บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ
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นาเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
วันที่ 5-8 ส.ค. 62
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมและตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์นา เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค. 62
นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมและตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์นา เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค. 62

งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและผลการเบิกจ่าย
ตารางที่ 3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562

ลาดับ
1

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ (บาท)
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- งบดาเนินงาน

882,000.00

881,991.79

100.00

8.21

1,049,359.17

99.99

40.83

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง
- งบดาเนินงาน
2

1,049,400.00

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง

3

- งบบุคลากร

1,090,400.00

1,076,384.52

98.71

14,015.48

- งบดาเนินงาน

82,600.00

82,013.00

99.29

587.00

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นา
- ค่าสาธารณูปโภค

31,000.00

30,304.54

97.76

695.46

รวมงบบุคลากร

1,090,400.00

1,076,384.52

98.71

14,015.48

รวมงบดาเนินงาน

2,014,000.00

2,013,363.96

99.97

636.04

รวมค่าสาธารณูปโภค

31,000.00

30,304.54

97.76

695.46

รวมทังสิน

3,135,400.00

3,120,053.02

99.51

15,346.98

แผนและผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 4 แผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนการปฏิบตั งิ าน

ผลรวม

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

ครัง

37,004

44,735

120.89

ครัง

36,566

44,496

121.68

ครัง

13

5

ครัง

9

5

- ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตภายในประเทศ

ครัง

4

4

- การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง

ครัง

-

-

- การตรวจสอบอาหารสัตว์นา

ครัง

5

1

1.2 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก

ครัง

4

-

- การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง

ครัง

-

-

- การตรวจสอบอาหารสัตว์นา

ครัง

4

-

ตัวอย่าง

-

-

ฉบับ

19,584

22,940

ฉบับ

19,584

22,940

ฉบับ

19,584

22,940

ฉบับ

9,408

11,332

ฉบับ

384

151

ฉบับ

9,000

11,177

ฉบับ

12

2

หน่วยนับ

แผนการปฏิบตั งิ าน

ผลรวม

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสูม่ าตรฐาน
1. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ
(รวมวัตถุอันตราย)
1.1 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตนาเข้า

1.3 สุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้า โรงงาน
สถานประกอบการ
2. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสาคัญการขึนทะเบียน
2.1 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สัตว์นา
การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์นาผ่าน
ระบบ Fisheries Single Window
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. 2558
- ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นา (DOF2)
- ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์นาหรือ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นา (DOF4)
- ใบแจ้งดาเนินการนาผ่านสัตว์นาหรือ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นา (DOF6)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปอร์เซ็นต์
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(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)
- ใบอนุมัตินาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา
ผ่านราชอาณาจักร (DOF7)

ฉบับ

12

2

ฉบับ

9,792

11,458

- ร. 6 (นาเข้า)

ฉบับ

384

138

- ร. 6 (นาผ่าน)

ฉบับ

12

2

- ร. 7

ฉบับ

384

139

- ร. 8

ฉบับ

12

2

- ร. 9

ฉบับ

9,000

11,177

ฉบับ

384

150

7,030

10,700

ครัง

350

151

ตัวอย่าง

380

181

3.2.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์นาในประเทศ

ตัวอย่าง

-

-

3.2.2 ตรวจสอบกายภาพสัตว์นาเบืองต้น

ตัวอย่าง

300

147

3.2.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง

ตัวอย่าง

80

34

3.3 ตรวจสอบสัตว์นาซากสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
ส่งออก

ครัง

6,300

10,368

ครัง

1,300

1,395

4.1 การตรวจในพืนทีป่ ฏิบตั ิงาน

ครัง

1,000

998

4.2 การตรวจนอกพืนที่ปฏิบตั ิงาน

ครัง

300

397

5. ตรวจสอบการค้าสัตว์นาที่ผดิ กฎหมายภายในประเทศ

ครัง

5

3

6. การประชาสัมพันธ์

ครัง

250

316

6.1 การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์

ครัง

100

158

6.2 การให้คาแนะนา

ครัง

150

158

ครัง

8,384

9,137

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558

การออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์นา
นาเข้า (IMD)
3. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
3.1 ตรวจสอบสัตว์นา ซากสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
นาเข้า
3.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์นานาเข้า

4. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนาเข้าและ
ส่งออก สัตว์นา ซากสัตว์นาและผลิตภัณฑ์

7. การควบคุมและเฝ้าระวังการนาเข้าส่งออกและนา

27
ผ่านสัตว์นา
7.1 ตรวจสอบสัตว์นานาเข้าที่ตอ้ งอายัด กักกัน
7.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์นา ณ
สถานกักกัน

ครัง

12

18

ครัง

12

18

แผนการปฏิบตั งิ าน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

7.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์นานาเข้า

ครัง

130

142

ครัง

900

751

ตัวอย่าง

130

132

ฉบับ

7,200

8,076

ครัง

438

239

ครัง

438

239

ครัง

72

17

ครัง

72

17

ครัง
ครัง

72
-

17
-

ครัง

72

17

ครัง

72

10

ครัง

150

184

7.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนาเข้าสัตว์นาที่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคระบาด
7.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์นานาเข้าเพือ่ ตรวจวิเคราะห์โรค
7.6 การออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์นามีชีวิตเพื่อ
การบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

ผลรวม

เปอร์เซ็นต์

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้า
ประมง
1. การตรวจสอบการนาเข้าสินค้าสัตว์นาจากเรือประมง
ต่างประเทศ
1.1 การตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า
(เรือประมงต่างประเทศ)
1.2 การตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ

1.2.1 เรือขนถ่ายสัตว์นา / เรือประมง
1.2.2 เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
1.3 การตรวจสอบเรือจับสัตว์นา / เรือขนถ่ายสัตว์นา
ต่างประเทศ
1.4 การตรวจสอบสัตว์นาที่มาจากเรือประมง
ต่างประเทศ
1.5 การตรวจป้องกันการลักลอบการนาเข้า ส่งออก

54.56
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สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ

สถิตกิ ารนาเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์นา
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นานาเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
ปี พ.ศ.

สัตว์นาเพื่อการบริโภค

สัตว์นาเพื่อการเพาะเลียง

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ล้านตัว)

มูลค่า (ล้านบาท)

2555

8,584

721

32

15

2556

3,148

261

18

8

2557

6,219

588

19

14

2558

7,307

672

19

17

2559

11,118

755

13

12

2560

2,422

266

3

33

2561

1,178

117

2

80

2562

226

50

0.5
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นาส่งออกระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
ปี พ.ศ.
2555

สัตว์นาเพื่อการบริโภค

สัตว์นาเพื่อการเพาะเลียง

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

ปริมาณ (ล้านตัว)

มูลค่า (ล้านบาท)

8,689

10,925

5

79

29
2556

7,349

879

4

4

2557

6,065

781

14

32

2558

13,023

1,854

7

62

2559

9,974

1,814

3

9

2560

7,451

1,445

6

36

2561

8,041

1,569

30

62

2562

8,130

1,830

152

48

หมายเหตุ : สัตว์นาเพื่อบริโภค เช่น กุ้งทะเล, ปูทะเล, กัง, ปลาทะเลแช่เย็น-แช่แข็ง
สัตว์นาเพื่อเพาะเลียง เช่น ปลาเก๋า, กุ้งขาว, ปลาทะเลสวยงาม

กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นานาเข้า-ส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
กราฟเปรี ย บเที ย บปริ ม าณและมู ล ค่ าสั ต ว์ นา้ นาเข้ าเพื่ อ การบริ โ ภค
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ปริมาณ (ตัน)

8,584

3,148

6,219

7,307

11,118

2,422

1,178

226

มูลค่า (ล้านบาท)

721

261

588

672

755

266

117

50

ปริมาณ (ตัน)

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นานาเข้าเพื่อการบริโภคระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
กราฟเปรี ยบเที ย บปริ มาณและมู ล ค่ าสั ต ว์ นา้ นาเข้ าเพื่ อการเพาะเลี ้ย ง
90
80
70
60
50
40
30
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นานาเข้าเพื่อการเพาะเลียงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
กราฟเปรี ย บเที ย บปริ ม าณและมู ล ค่ าสั ต ว์ นา้ ส่ งออกเพื่ อ การบริ โ ภค
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ปริ มาณ (ตัน)

8,689

879,252

780,982

13,023

9,974

7,451

8,041

8,130

มูลค่า (ล้ านบาท)

10,925

7

6

1,854

1,814

1,445

1,569

1,830

ปริ มาณ (ตัน)

มูลค่า (ล้ านบาท)

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นาส่งออกเพื่อการบริโภคระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562
กราฟเปรี ย บเที ย บปริ ม าณและมู ล ค่ าสั ต ว์ นา้ ส่ งออกเพื่ อการเพาะเลี ย้ ง
160
140
120
100
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นาส่งออกเพื่อการเพาะเลียงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นานาเข้าระหว่างเดือนม.ค.–ธ.ค. 2562
ลาดับที่

ประเภทสัตว์นา

ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

ประเทศต้นทาง

1

ปลากระโทงแทง

94,663.00

10,099,855.89 ไต้หวัน

2

ปลาทูน่าครีบเหลือง

59,539.50

15,276,001.71 ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม มัลดีฟส์

3

ปลาทูน่าตาโต

26,320.00

4,307,561.85 ไต้หวัน,มัลดีฟส์

4

ปลากระโทงแทงสีนาเงิน

12,581.00

1,039,293.45 ไต้หวัน

5

ปลาแบล็คค็อด

9,467.00

777,925.40 ไต้หวัน

6

ปลากระโทงร่ม/ใบแบน

6,195.00

430,710.16 ไต้หวัน

7

ปลาอินทรา

2,166.00

171,332.16 ไต้หวัน

8

ปลาขีมัน

1,424.00

109,401.18 ไต้หวัน

9

ปลาโอท้องแถบ

202.00

6,186.67 ไต้หวัน

32
10

ปลาอีโต้มอญ

11

อื่นๆ เช่น กุ้งมังกร ปู
ทะเล,ปูม้าต้ม,แซลมอน
รมควัน,ปลาสวยงาม
รวมทังหมด

123.00

13,443.20

226,123.70

10,337.34 ไต้หวัน

สิงคโปร์,อเมริกา,อินโดนีเซีย,เยอรมนี,
18,171,027.69 นอร์เวร์,เวียดนาม,ศรีลังกา,มาเลเซีย,ตูนี
เซีย,ฝรั่งเศส,อินเดีย
50,399,633.50

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นาส่งออกระหว่างเดือนม.ค.–ธ.ค. 2562
ลาดับที่

ประเภทสัตว์นา

1

ปลาเก๋า

2

ปลาทูน่าครีบเหลือง

3

ปลาทูน่าตาโต

4
5

ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

111,706.50

17,483,430.06

5,163.52

1,784,578.56

315.10

124,751.42

ปลาทะเล

397,641.28

24,155,471.72

กุ้งกุลาดา

5,030,176.90

1,280,335,269.32

ประเทศปลายทาง
ฮ่องกง
กาตาร์ คูเวต สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
จีน,ฮ่องกง,มาเก๊า

33
6

กุ้งขาว

7

จีน,ญี่ปุ่น,สิงคโปร์,ไต้หวัน,มาเลเซีย,
เวียดนาม,ฮ่องกง

2,469,069.68

476,239,472.60

กัง

86,601.30

66,106,921.32

8

หอย

7,606.00

962,035.10

9

ปูทะเล

84,927.00

20,319,065.04

10

กุ้งมังกร

3,296.00

1,394,222.92 จีน,ฮ่องกง,สิงคโปร์

11

ปลาทะเลสวยงาม

4,998.85

8,107,491.96

8,201,502.13

1,897,012,710.02

รวมทังหมด

จีน,มาเก๊า,ฮ่องกง
ฮ่องกง
จีน,มาเก๊า,ฮ่องกง

สิงคโปร์,ฮ่องกง

กราฟเปรียบเทียบปริมาณสิ นค้ าสั ตว์นา้ นาเข้ าระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 62
3%

1%

1% 0% 0%

4%

42%

6%

ปลากระโทงแทง
ปลาทูน่าครี บเหลือง

5%

ปลาทูน่าตาโต
ปลากระโทงแทงสี น้ าเงิน
ปลาแบล็คค็อด

12%

ปลากระโทงร่ ม/ใบแบน
ปลาอินทรา
ปลาขี้มนั
ปลาโอท้องแถบ
ปลาอีโต้มอญ

26%

อื่นๆ

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณสินค้าสัตว์นานาเข้าระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค. 2562
กราฟเปรียบเทียบปริมาณสิ นค้ าสั ตว์นา้ ส่ งออกระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 62
1%

0%

0%

2%

ปลาเก๋ า

0%

0%

ปลาทูน่าครี บเหลือง
1%

0%

ปลาทูน่าตาโต
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ภาพที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณสินค้าสัตว์นาส่งออกระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค. 2562
กราฟแสดงจานวนหนังสื อรับรองสุ ขภาพสั ตว์ นา้ มีชีวติ เพือ่ บริโภคส่ งออก
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
1200
1000

800
600

1,084
845

993

964
798

906
688
498

400

381

497

903

595

200
0
จานวนหนังสือรับรอง

ภาพที่ 10 กราฟแสดงจานวนการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง

35

เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562
กราฟแสดงจานวนใบอนุญาตและใบรับรองระหว่ างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
3,118

3500
3000
2500

2,635
2,010

2,288

2000

2,552
2,164

3,049

2,529
1,986
1,614
1,182

1500

1,530

1000
500
0

จานวนใบอนุญาต

ภาพที่ 11 กราฟแสดงจานวนการออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์นาระหว่าง เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบจานวนประมงเรือต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.

จานวนครังทีข่ อเข้าเทียบท่า (เทีย่ ว)

พ.ศ. 2558 ตังแต่ เดือนก.ย.-ธ.ค. 2558

74

พ.ศ. 2559 ตังแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2559

211

พ.ศ. 2560 ตังแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2560

141

พ.ศ. 2561 ตังแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2561

76

พ.ศ. 2562 ตังแต่ เดือนม.ค.-ธ.ค. 2562

17

ด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ตเริ่มปฏิบัติงานโครงการนาร่องมาตรการรัฐเจ้าของท่าในเดือนสิงหาคม
2558 และทาการจัดเก็บข้อมูลเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าตลอดมา พบว่ าตังแต่เดือนกันยายน ถึง
เดือนธันวาคม 2558 มีเรือเข้าเทียบท่าทังสิน 74 เที่ยว ต่อมาในปี 2559 มีเรือเข้าเทียบท่าทังหมด 211 เที่ยว ปี

36

2560 มีจานวน 141 เที่ยว และปี 2561 มีจานวน 76 เที่ยว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นปี 2560 จนถึงปลายปี
2562 พบว่าจานวนเรือมีแนวโน้มลดลง และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีการเข้าเทียบท่าทังสินจานวน
17 เที่ยว สาเหตุการลดลงของเรือที่ขอเข้าเทียบท่าเนื่องมาจากกรมประมงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทัน สมัย สอดคล้ องกับ มาตรฐานสากล เช่น การออกพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราช
กาหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นอกจากนีเจ้าหน้าที่ด่านฯได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
ด่านตรวจสัตว์นา และด้วยเหตุผลหรือข้อจากัดบางประการทาให้ผู้ประกอบการนาเข้าสินค้าสัตว์นาทางเรือ
น้อยลง
กราฟแสดงจานวนเรือประมงต่ างประเทศที่ขออนุญาตเข้ าเทียบท่ าจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562
400
211
200

74

141

76

17

0
2558

2559

2560

2561

2562

จานวนเรือ

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบจานวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2558-2562
ตารางที่ 10 สายการบินที่มีการส่งออกสินค้าสัตว์นาผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต
ลาดับที่

ปลายทาง

สายการบิน

1

จีน

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

2

มาเลเซีย

MH787, MH791

3

อังกฤษ

OZ748, TG218/960
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4

ฮ่องกง

5

สหรัฐอเมริกา

TG685/602, WE608, KA265, UO764, KA215, KA213
OZ748, KE638

ตารางที่ 11 สายการบินที่มีการนาเข้าสินค้าสัตว์นาผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต
ลาดับที่

ต้นทาง

สายการบิน

1

มัลดีฟ

KA264, MI754

2

มาเลเซีย

FD3925, MH786

3

อินโดนีเซีย

MI754, AK828, AK826, SQ992

4

เวียดนาม

VJ809

5

นอร์เวย์

QR842

6

ศรีลังกา

TG201

สรุปปัญหาการปฏิบตั งิ านและแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติงานตรวจสอบการนาเข้า ส่งออก นาผ่านสัตว์นา ผลิตภัณฑ์สัตว์นา และซากสัตว์นาของด่าน
ตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ปัญหา
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1. เนื่ องจากการพัฒ นาระบบเชื่อมโยงคาขอกลาง Fisheries Single Window (FSW) ที่ผ่ านมา ทาให้
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขออนุญาตนาเข้า ส่งออก นา
ผ่านสัตว์นา ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและปัจจัยการผลิต
2. ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางยั งไม่มีความเสถียร ส่งผลต่อกระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้า ส่ งออก
นาผ่านสัตว์นา ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและปัจจัยการผลิต
3. ไม่มีฐานข้อมูลตัวอย่างหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา (Health Certification) ของแต่ละประเทศ เพื่อ
ใช้ประกอบการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตนาเข้า ส่งออก นาผ่านสัตว์นา ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและปัจจัย
การผลิต
4. การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ มีการขอมาก่อนล่วงหน้าจานวนมาก และทาการ
ยกเลิกภายหลัง ทาให้ข้อมูลปริมาณการนาเข้าส่งออกในระบบมีความคลาดเคลื่อน
แนวทางแก้ ไข
1. ประชาสัมพันธ์เรื่อง กฎหมายและระเบียบการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นา ให้ประชาชนทราบ เช่น การ
ให้ ความรู้ด้วยป้ ายและแผ่น พับ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการและตัวแทนออกของเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นาพร้อมแจ้งให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลเสียจากการลักลอบนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์นา
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะรับเรื่องแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ เพื่อให้มีความรวดเร็ว กรณี
สัตว์นามีชีวิต
3. ควรมีการนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์นา (Health Certification) ของแต่ละประเทศ ที่ได้รับมาไป
ตรวจสอบกับประเทศต้นทาง
4. ควรมีระเบียบข้อบังคับให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้ เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในระบบ

ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2562
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ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
ข้าราชการ ประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ในพืนทีจ่ งั หวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา ทาความดีดว้ ยหัวใจ
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3 มิถนุ ายน 2562 เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรและพิธี
ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
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ภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบการนาเข้า ส่งออก สัตว์นาของเจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์นา
จังหวัดภูเก็ต
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ภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าจังหวัด ภูเก็ต
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ภาพการติดตามคดีเรือ UTHAIWAN ของเจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
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ภาพการนาเข้ากุง้ ขาวผ่านทางด่านตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ต
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เจ้าหน้าที่ดา่ นตรวจสัตว์นาจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการนาเข้าปลาทะเลสวยงาม

