
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  (พฤศจิกำยน 2564)  

หน่วย

นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จ ำนวนใบอนุญำตท ำกำรประมง

1.1 ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ฉบับ 10,014 9,998

1.1.1 เรือประมงท่ีมีขนาดเรือต้ังแต่
         10 ตันกรอสข้ึนไป

ฉบับ 9,785 9,771

1.1.2 เรือประมงท่ีมีขนาดเรือต่ ากว่า
        10 ตันกรอส

ฉบับ 229 227
 

1.2 ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า ฉบับ 4 4

1.3 หนังสืออนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน
      ตาม ม.174

ฉบับ 108 109

2. จ ำนวนกำรจดทะเบียน

2.1 เรือประมงพาณิชย์ท่ีจดทะเบียน
      (ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า)

ล า 10,361 10,338

2.2 เรือประมงพ้ืนบ้านท่ีจดทะเบียน
      (ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า)

ล า 51,064 51,060

2.3 ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
      หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า

ฉบับ 115 115

2.4 ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง แห่ง 1,580 1,582

2.4.1 องค์การสะพานปลา แห่ง 14 14

2.4.2 เอกชน แห่ง 1,547 1,549

2.4.3 หน่วยงานรัฐ แห่ง 19 19

3. จ ำนวนผู้ข้ึนทะเบียนผู้ท ำกำรประมง ราย 115,623 115,688

3.1 จังหวัดชายทะเลและ
      กรุงเทพมหานคร (23 จังหวัด)

ราย 56,898 56,906

รำยงำนข้อมูลสถิติกำรประมงตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

รำยกำร
2564 2565
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3.2 จังหวัดในพ้ืนท่ีน้ าจืด (54 จังหวัด) ราย 53,694 53,748

3.3 ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตท าการ
      ประมงพาณิชย์

ราย 4,923 4,925

3.4 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตท าการ
      ประมงพ้ืนบ้าน ตามมาตรา 174

ราย 108 109

4. จ ำนวนแรงงำนในเรือประมง ราย 167,189 168,602

4.1 การจัดท าหนังสือ
      คนประจ าเรือ (Seabook)
      ส าหรับแรงงานต่างด้าว

ราย 98,641 99,912

4.2 การจัดท าหนังสือ
      คนประจ าเรือ (Seaman book) 
      ส าหรับแรงงานไทย

ราย 68,548 68,690

5. กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ

5.1 จ านวนฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ า ฟาร์ม 561,403 563,016

5.1.1 สัตว์น้ าทะเล ฟาร์ม 38,974 38,489

5.1.2 สัตว์น้ าจืด ฟาร์ม 522,429 524,527

5.2 จ านวนโรงเพาะฟักสัตว์น้ า ฟาร์ม 4,846 4,882

5.2.1 สัตว์น้ าทะเล ฟาร์ม 1,307 1,332

5.2.2 สัตว์น้ าจืด ฟาร์ม 3,539 3,550

6. องค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน

6.1 จ านวนองค์กร องค์กร 2,524 2,553

6.2 จ านวนสมาชิก ราย 95,070 95,785

7. ใบรับรองและจ ำนวนเกษตรกร
     ท่ีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน

7.1 จ านวนใบรับรอง (แบบเด่ียว,แบบกลุ่ม) ฉบับ 15,446 15,665

7.2 จ านวนเกษตกร ราย 15,570 15,789
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8. จ ำนวนใบอนุญำต/ใบรับรอง
    สัตว์น้ ำ

ฉบับ 41,566 44,368 85,934

8.1 การออกใบอนุญาต
     ตาม พ.ร.ก. การประมง
     พ.ศ. 2558

ฉบับ 18,507 19,057 37,564

8.1.1 ใบอนุญาตให้น าเข้า
          สัตว์น้ าหรือ
          ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
          (DOF2)

ฉบับ 6,593 7,256 13,849

 8.1.2 ใบแจ้งด าเนินการ
          ส่งออกสัตว์น้ าหรือ
          ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
          (DOF4)

ฉบับ 10,085 10,142 20,227

8.1.3 ใบแจ้งด าเนินการ
         น าผ่านสัตว์น้ าหรือ
         ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
         (DOF6)

ฉบับ 87 129 216

8.1.4 ใบอนุมัติน าสัตว์น้ า
         หรือผลิตภัณฑ์
         สัตว์น้ าผ่าน
         ราชอาณาจักร (DOF7)

ฉบับ 54 128 182

8.1.5 ใบอนุญาตให้น าเข้า
         สัตว์น้ าตามมาตรา 65
         (DOF9)

ฉบับ 1,503 1,235 2,738

8.1.6 ใบอนุญาตให้ส่งออก
         สัตว์น้ าตามมาตรา 65
         (DOF11)

ฉบับ 181 159 340

รำยกำร
ปี 2564 ปี 2565



หน่วย รวม

นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยกำร

ปี 2564 ปี 2565

8.1.7 ใบแจ้งอนุมัติให้น าผ่าน
         สัตว์น้ าตามมาตรา 65
         (DOF13)

ฉบับ 2 4 6

8.1.8 ใบอนุญาตให้น าผ่าน
         สัตว์น้ าตามมาตรา 65
         (DOF14)

ฉบับ 2 4 6

8.2 การออกใบอนุญาตตาม
      พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์
      พ.ศ. 2558

ฉบับ 16,968 18,267 35,235

          8.2.1 ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์
                   หรือซากสัตว์เข้าและ
                   ผ่านราชอาณาจักร
                   (ร.6 น าเข้า)

ฉบับ 5,756 6,272 12,028

          8.2.2 ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์
                   หรือซากสัตว์เข้าและ
                   ผ่านราชอาณาจักร
                   (ร.6 น าผ่าน)

ฉบับ 86 129 215

          8.2.3 ใบอนุญาตน าสัตว์หรือ
                    ซากสัตว์เข้าใน
                    ราชอาณาจักร
                    (ร.7 น าเข้า)

ฉบับ 5,536 6,265 11,801

          8.2.4 ใบอนุญาตน าสัตว์
                    หรือซากสัตว์ผ่าน
                    ราชอาณาจักร
                    (ร.8 น าผ่าน)

ฉบับ 54 128 182

          8.2.5 ใบอนุญาตน าสัตว์
                   หรือซากสัตว์ออกนอก
                   ราชอาณาจักร
                   (ร.9 ส่งออก)

ฉบับ 5,536 5,473 11,009
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8.3 การออกหนังสือก ากับ
      การจ าหน่ายสัตว์น้ า
      น าเข้า (IMD)

ฉบับ 6,091 7,044 13,135

9. จ ำนวนใบอนุญำต/ใบรับรอง
    ปัจจัยกำรผลิต

ฉบับ 425 330 755

9.1 ใบอนุญาตน าเข้าและผลิต
      ตัวอย่างวัตถุอันตราย

ฉบับ 6 4 10

9.2 ใบส าคัญการข้ึนทะเบียน
      วัตถุอันตราย

ฉบับ 9 4 13

9.3 ใบอนุญาตน าเข้า ผลิต
      ส่งออก วัตถุอันตราย

ฉบับ 40 11 51

9.4 ใบแจ้งด าเนินการเก่ียวกับ
      วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

ฉบับ 76 2 78

9.5 ใบข้อเท็จจริงการน าเข้า 
      ส่งออกวัตถุอันตราย

ฉบับ 55 49 104

9.6 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
      วัตถุอันตรายท่ีได้รับการ
      ข้ึนทะเบียน (Certificate
      of free sale)

ฉบับ 1 4 5

9.7 หนังสือรับรองสุขอนามัย
      ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
      ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน 
      (Health Certificate)

ฉบับ 12 6 18

9.8 หนังสือรับรอง To Whom
      It May Concern

ฉบับ 4 14 18
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9.9 หนังสือรับรองการ
      ตรวจสอบอาหารสัตว์
      ส่งออกไปนอก
      ราชอาณาจักร (สอ.2)

ฉบับ 222 236 458

10. จ ำนวนใบรับรองสุขอนำมัย
      สัตว์น้ ำมีชีวิตเพ่ือกำรบริโภค
      ส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน

ฉบับ 461 399 860

11. จ ำนวนใบอนุญำตตำม พ .ร.บ. 
      สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
      พ.ศ. 2562

ฉบับ 616 1,144 1,760

11.1 ใบอนุญาตให้น าเข้า
        ส่งออกหรือน าผ่าน
        ซ่ึงสัตว์ป่า ชนิด พันธ์ุอ่ืน
        ท่ีมิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือ
        สัตว์ป่าคุ้มครองและ
        มิใช่สัตว์ป่าตามบัญชี
        ท้ายอนุสัญญา CITES
        (สป.6)

ฉบับ 15 20 35

11.2 ใบอนุญาตให้น าเข้า
         ส่งออกหรือให้น าผ่าน
         ตามมาตรา 23 หรือ
         24 แห่งพระราชบัญญัติ
         สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
         พ.ศ. 2562 (สป.5)

ฉบับ 596 1,109 1,705

11.3 ใบอนุญาตให้ท าการ
         เพาะพันธ์ุสัตว์ป่า
         คุ้มครองท่ีเป็นสัตว์น้ า
         (สป.9)

ฉบับ - - -
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11.4 ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า
         คุ้มครองท่ีได้จากการ
         เพาะพันธ์ุ (สป.11)

ฉบับ 1 13 14

11.5 ใบอนุญาตให้ครอบครอง
         สัตว์น้ าคุ้มครองท่ีได้
         มาจากการเพาะพันธ์ุ
         (สป.15)

ฉบับ 4 2 6

11.6 ใบอนุญาตให้จัดต้ังและ
         ด าเนินกิจการสวนสัตว์
         สาธารณะ (สป.21)

ฉบับ - - -

12. จ ำนวนหนังสือรับรอง
      ให้ส่งออกสัตว์น้ ำออกไป
      นอกรำชอำณำจักร

ฉบับ 21 18 39

12.1 หนังสือรับรองสัตว์น้ า
        ท่ีมิได้อยู่ในบัญชีไซเตส
        (Non-CITES)

ฉบับ 18 15 33

12.2 หนังสือรับรองให้ส่งหอย
        และเปลือกหอยออกไป
        นอกราชอาณาจักร

ฉบับ - - -

12.3 หนังสือรับรองให้ส่งออก
        ปลาทะเลมีชีวิตสวยงาม
        ท่ีได้จากการน าเข้า 
        (ปท.2 จากการน าเข้า)

ฉบับ - - -

12.4 หนังสือรับรองให้ส่งออก
        ปลาทะเลมีชีวิตสวยงาม
        ท่ีได้จากการเพาะเล้ียง 
        (ปท.2 จากการเพาะเล้ียง)

ฉบับ 3 3 6
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12.5 หนังสือรับรองให้ส่งออก
        ปลาทะเลมีชีวิตสวยงาม
        เพ่ือการศึกษาวิจัย (ปท.2)

ฉบับ - - -

13. กำรออกหนังสือรับรองสุขภำพ
      สัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก

ฉบับ 689 765 1,454

14. กำรแจ้งเข้ำออกเรือประมง คร้ัง 32,051 29,863 61,914

14.1 จ านวนการแจ้งออก คร้ัง 16,076 14,470 30,546

14.2 จ านวนการเเจ้งเข้า คร้ัง 15,975 15,393 31,368

15. ผลผลิตสัตว์น้ ำท่ีส ำคัญ 

15.1 ผลผลิตจากการ
        เพาะเล้ียงกุ้งทะเล

ตัน 23,495 N/A 23,495

15.2 ผลผลิตสัตว์น้ าจากการ
        ท าการประมงพาณิชย์

ตัน 77,817 N/A 77,817

16. กำรน ำเข้ำ - ส่งออก
      สินค้ำประมง

16.1 ปริมาณการน าเข้า ตัน 158,119 N/A 158,119

16.2 มูลค่าการน าเข้า ล้านบาท 10,274 N/A 10,274

16.3 ปริมาณการส่งออก ตัน 132,949 N/A 132,949

16.4 มูลค่าการส่งออก ล้านบาท 18,633 N/A 18,633

  หมายเหตุ :  1. รายการท่ี 1 - 7 เป็นข้อมูลสะสม

                 2. รายการท่ี 8 - 16 เป็นข้อมูลรายเดือน

                 3. N/A หมายถึง ยังไม่มีข้อมูล อยู่ระหว่างด าเนินการ


