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บทนํา 

รายงานประจําปฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจแผนงานของดานตรวจสัตวน้ํา  

ทาอากาศยานดอนเมือง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ประกอบดวย ผลการ  
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน การใชจายงบประมาณปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน

ตางๆ และผูเก่ียวของ ในโอกาสนี้ใครขอขอบคุณ ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  
ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 2 (กรุงเทพ) ท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา และขอบคุณเจาหนาท่ี 
ดานตรวจสัตวน้ําฯ ท่ีไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจตางๆ ท่ีไดมอบหมายจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตาม
วัตถุประสงค 

     ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 
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สารบัญ 
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ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง         1 

 - ขอมูลท่ัวไป            1  

 - หนาท่ีความรับผิดชอบ           2  

 - โครงสราง            3 

บุคลากรดานตรวจสัตวน้ําน้ําทาอากาศยานดอนเมือง        4 

 - อัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ จางเหมาบริการ       5 
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- สถิติการนําเขาสินคาสัตวน้ําทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง          18-27  

- สถิติการสงออกสินคาสัตวน้ําทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง          28-35 
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ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 
 

ขอมูลทั่วไป 

สนามบินดอนเมือง มีชื่อเดิมคือ ทาอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ เปนสนามบินแหงแรกของประเทศไทย 
เปดดําเนินการครั้งแรกเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 โดยปดตัวลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2549 วันเดียว กับ
ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใชงาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเปนสถานท่ีซอมเครื่องบิน ฝกบิน และ  
สําหรับจอดเครื่องบินสวนตัวของบุคคลสําคัญ อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา 

ทาอากาศยานดอนเมืองไดกลับมาใหบริการเท่ียวบินแบบประจํา ( scheduled flight) เท่ียวบิน
ในประเทศอีกครั้งโดยมีสายการบินไทย นกแอร วันทูโก และพีบีแอร มาเปดใหบริการในลําดับแรกหลังจากพบ
ปญหาหลายอยางท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และในวันท่ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทาอากาศยานดอนเมืองไดกลับมา 
เปดใหบริการในฐานะสนามบินนานาชาติแหงท่ีสองอีกครั้ง ซ่ึง ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง จึงได
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เชนกัน 

 

 
 
ที่ตั้งสํานักงาน 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง มีสํานักงาน ณ อาคารคลังสินคา 1 ชั้น 2 หอง 228/1 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เบอรโทรศัพท 02 535 1474 
อีเมล fio_donmueang@hotmail.co.th 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 1. อาคารคลังสินคาระหวางประเทศ  
 2. อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
 3. อาคารผูโดยสารภายในประเทศ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2457
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
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ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 1 ) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและปองกันปราบปรามควบคุมตรวจสอบการนําเขานําออกนําผานสัตวน้ําและ
ปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 2 ) ใหบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนําเขานําออกนําผานสัตวน้ําและปจจัยการผลิตและ
ปองกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมงพ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวพ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคาพ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3 ) ควบคุมตรวจสอบและดําเนินการมาตรการรัฐเจาของทากักกันหรืออายัดสินคาสัตวน้ําและปจจัย
การผลิตตามความรับผิดชอบเพ่ือใหถูกตองเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไวและตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 

 4 ) ทําหนาท่ีเปนจุดใหบริการและใหคําปรึกษาแนะนําการใชระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีดานกักสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 5 ) ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตวน้ํา ( Health Certificate) ประกอบการสงออกซาก
สัตวน้ําไปยังตางประเทศตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 6 ) ประสานงานกับหนวยงานตางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทาและ
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของภารกิจ 

 7) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาที่ตามกิจกรรมตามแผนงบประมาณ 
1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  
2. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
3. กิจกรรม พัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส  
4. กิจกรรม แกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
-ตรวจสอบสัตวน้ํา  ซากสัตวน้ํา  ผลิตภัณฑ  และปจจัยท่ีใชในการผลิตสัตวน้ําระหวางประเทศ 
-ตรวจปองกันการลักลอบนําเขาและสงออก 
-สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเบื้องตน 
-การปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย 
-การประชาสัมพันธ 

กิจกรรมหลัก เฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 
-การประชาสัมพันธ การปองกันโรคจากสัตวน้ํา 
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กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 
-การออกใบอนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ FSW 

 -การออกใบอนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ําดวยระบบเอกสาร ( Manual)  

กิจกรรมหลัก แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
 - ตรวจสอบการนําเขา สงออกสินคาสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีไดจากการทําการประมง  

ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ดังน้ี 
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  

รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

โครงสรางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2560  
 

นายวาทิต  หูเขียว 
นักวิชาการประมง 
(จางเหมาบริการ) 

 

นายสุชาย  จันทรหอม 
เจาพนักงานประมง 
(จางเหมาบริการ) 

 

4 

บุคลากรดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานดอนเมือง 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

   
 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ 
เจาพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นายทรงเดช  ผกาแกว 
เจาพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นายวิรัชญภูมิ อังคโรจนฤทธิ ์
 นักวิชาการประมง 
(จางเหมาบริการ) 

 

นางยุพดี  ทองมี 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานดอนเมือง 

นางสาวณพัชชนันท ทรงศรีเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอังคาร แกวสถิตย 
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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อัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ 

ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมืองมีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 8 อัตราโดยมีรายละเอียดของ
บุคลากรดังนี้ 

ขาราชการ 3 อัตรา 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

นางยุพดี  ทองมี วท.บ.ประมง  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิชาการประมงชํานาญการ 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา  
ทาอากาศยานดอนเมือง 

นางสาวณพัชชนันท 
ทรงศรีเจริญ 

วท.บ.ประมง  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอังคาร  แกวสถิตย ปวส.ประมง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการ 2 อัตรา 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

นายทรงเดช  ผกาแกว ปวส.ประมง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแกว 

เจาพนักงานประมง 
 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ ปวส.ประมง 
 

เจาพนักงานประมง 

จางเหมาบริการ 3 อัตรา 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

นายวิรัชญภูมิ อังคโรจนฤทธิ์ 
วท.บ.ประมง  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิชาการประมง  

นายวาทิต หูเขียว 
วท.บ.(ประมง) 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิชาการประมง  

นายสุชาย จันทรหอม 
ปวช. 
โรงเรียนปทุมวิทยาลัย 

เจาพนักงานประมง  
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การพัฒนาบุคลากร 

ในปงบประมาณพ.ศ.2560 บุคลากรดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมืองไดเขารวมฝกอบรมและ
สัมมนาในระหวางวันท่ี1 ตุลาคม2559-31 มีนาคม2560 ตามรายละเอียดดังนี ้

 

 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร วันท่ี ผูเขารวม 

1 การประชุม The Working Group on Technical 

Matters for ASW (TWG) คร้ังที่ 37 

4-7 ตุลาคม 2559 นางยุพดี ทองม ี

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสรางศักยภาพ

และมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบการนําเขาสงออก

สัตวน้ําและปจจัยการผลิต”  

23-25 

พฤศจิกายน 2559 

นางยุพดี ทองม ี

นายอังคาร แกวสถิตย 

 

3 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงการพัฒนาระบบ

การออกหนังสือการแปรรูปสัตวน้ํา( PSE)และระบบ

การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจาทา(PSM)ภายใตการ

เชื่อมโยงคําขอกลาง(FSW)สําหรับผูบริหารระบบ 

10-11 มกราคม 

2560 

นางยุพดี ทองม ี

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใชงาน Application 

Software หลักสูตร การใชงานระบบการตรวจสอบ

ตามมาตรการรัฐเจาของทา(PSM) ภายใตการเชื่อมโยง

คําขอกลาง(FSW) สําหรับเจาหนาที่กรมประมง  

30 มกราคม-2 

กุมภาพันธ 2560 

 

นางยุพดี ทองม ี

นายอังคาร แกวสถิตย 
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งบประมาณและการเบิกจาย 

 ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมืองไดรับเงินงบประมาณและไดเบิกจายตามแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมตางๆในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันท่ี1 ตุลาคม2559-31 มีนาคม 2560  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

ไดรับ 
งบประมาณ

ที่ใชไป 
คงเหลือ รอยละ 

แผนงาน:ยุทธศาสตรสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสรางมูลคาสินคา

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการ:พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรม:ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 

 

 

 

223,000.00 

 

 

 

 

192,396.90 

 

 

 

 

30,603.10 

 

 

 

 

86.28 

แผนงาน:ยุทธศาสตรสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสรางมูลคาสินคา

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการ:พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรม:เฝาระวังปองกันควบคุมโรคสัตวนํ้า 

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 

 

 

 

9,000.00 

 

 

 

 

5,694.00 

 

 

 

 

3,306.00 

 

 

 

 

63.27 

แผนงาน:พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

โครงการ:พัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม:พัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเลกทรอนิกส 

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 

 

 

30,000.00 

 

 

 

24,760.00 

 

 

 

5,240.00 

 

 

 

82.53 

แผนงาน:ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ:แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรม:แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

 - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 

 

 

445,000.00 

 

 

 

247,262.46 

 

 

 

197,737.54 

 

 

 

55.56 

   รวม 707,000.00 470,113.36 236,886.64 66.49 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59-มีนาคม 60) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑและปจจัยท่ีใชในการ
ผลิตสัตวน้ําระหวางประเทศ 

ครั้ง 820 716 

     - ตรวจสอบการนําเขา ครั้ง 98 69 
     - ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 722 647 
1.2 ตรวจปองกันการลักลอบนําเขาและสงออก ครั้ง 3,600 1,800 
     - การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 3,600 1,800 
     - การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ ครั้ง  - 
1.3 สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา ตัวอยาง 60 47 
     - สุมเพ่ือตรวจทางกายภาพ ตัวอยาง 60 46 
     - สุมเพ่ือตรวจสารตกคาง ตัวอยาง 0 - 
     - สุมเพ่ือตรวจโรค ตัวอยาง 0 1 
1.4. การประชาสัมพันธ ครั้ง 74 160 
      - การแจกเอกสารสิ่งพิมพ ครั้ง 41 37 
      - การใหคําแนะนํา ครั้ง 33 123 
1.5 ควบคุมการนําเขา ผลิต สงออก วัตถุอันตราย ครั้ง - - 
     - ออกใบขอเท็จจริงการนําเขา สงออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - 
     - ออกใบอนุญาตนําเขาผลิต สงออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - 
     - สุมตัวอยางตรวจวิเคราะหวัตถุอันตราย ตัวอยาง - - 
1.6 ตรวจสอบการคาสัตวน้ําท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 3 - 
1.7 ตรวจสอบการคาปจจัยการผลิต ครั้ง 3 - 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตวน้ํานําเขา-สงออก        
ณ อาคารคลังสินคา 1 ทาอากาศยานดอนเมือง ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตวน้ําสงออก ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
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 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง  ปฏิบัติงานตรวจสอบอาหารสัตวน้ํา (เพรียงทราย    
มีชีวิต) สงออก ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 
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2. กิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรคสัตวน้ํา 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 เฝาระวังกักกันสัตวน้ํานําเขากอนการอนุญาต ครั้ง - - 
2.2 ตรวจติดตามเฝาระวังปองกันโรคสัตวน้ําสัตวน้ํา ครั้ง - - 
2.3 ประชาสัมพันธ การปองกันโรคจากสัตวน้ํานําเขา ครั้ง 60 50 
2.4 ดําเนินการรับรองสถานกักกันและท่ีพักซากสัตวน้ํา ครั้ง - - 
2.5 ตรวจสอบสถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสัตวน้ํา ครั้ง - - 
2.6 ใหคําแนะนําปรึกษาสถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสัตวน้ํา ครั้ง - - 
2.7ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสัตวน้ํา ครั้ง - - 
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กิจกรรมเฝาระวังปองกันควบคุมโรคสัตวน้ํา 

เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจเฝาระวังปองกันควบคุมโรคสัตวน้ํา 
โดยการตรวจสอบสัมภาระผูโดยสาร และแจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ ณ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง 
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3. กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม หนวย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 การออกใบอนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 2,520 2,566 

     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 240 293 
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 2,280 2,273 
          - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 240 292 
          - ร. 6  (นําผาน) ฉบับ  - 
          - ร. 7 ฉบับ 240 273 
          - ร. 8 ฉบับ  - 
          - ร. 9 ฉบับ 1,800 1,708 
     - การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ - - 
3.2 การออกใบอนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ําดวยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 30 2 

     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 5 1 
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 25 1 
          - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 5 1 
          - ร. 6  (นําผาน) ฉบับ 5 - 
          - ร. 7 ฉบับ 5 - 
          - ร. 8 ฉบับ 5 - 
          - ร. 9 ฉบับ 5 - 
     - การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ฉบับ - - 
          - ใบรับรองซากสัตวน้ําเพ่ือการสงออก ฉบับ - - 
     - การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ - - 
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กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง  บริการออกใบอนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ําผาน
ระบบ Fisheries Single Window 
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4. กิจกรรมแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.1 ตรวจสอบเอกสารกอนเรือเขาเทียบทา (AREP) ครั้ง - - 
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ทาเทียบเรือ ครั้ง - - 
     - เรือขนถายสัตวน้ํา / เรือประมง ครั้ง - - 
     - เรือบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร ครั้ง - - 
4.3 ตรวจสอบเรือจับสัตวน้ํา / เรือขนถายสัตวน้ํา ครั้ง - - 
4.4 ตรวจสอบการขนถายสัตวน้ํา ครั้ง - - 
4.5 ตรวจปองกันการลักลอบการนําเขาสงออกสินคาประมง ณ ทา
เทียบเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทย 

ครั้ง - - 

4.6  ตรวจสอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑสัตว
น้ําท่ีไดมาจากการทําการประมง 

ครั้ง 120 1,201 

     - ตรวจสอบการนําเขา ครั้ง 60 210 
     - ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 60 991 
4.7 รายงานและประสานงานเก่ียวกับขอมูลเรือประมงและการ
นําเขาสัตวน้ํากับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ และนอก
ประเทศ 

ครั้ง - - 

4.8 ตรวจสอบยืนยันขอมูลเรือประมง ครั้ง - - 
4.9 ตรวจประเมินมาตรฐานทาเทียบเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทย ครั้ง - - 
4.10 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวน้ํา
ตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือ (PSM) 

ครั้ง - - 
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กิจกรรมแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง  ตรวจสอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา หรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีไดมาจากการทําการประมง 
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สถิติการนําเขาสินคาสัตวน้ําทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา 
              จําแนกเปนรายป (พ.ศ. 2555-2559) 
 

 ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

2555 468 10,563.72 

2556 65,732 2,118,399.13 

2557 147,2629 12,908,341.22 

2558 1,249,440 14,932,500.09 

2559 2,859,088 51,021,495.32 

 
 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ําจําแนกเปนรายป (พ.ศ. 2555-2559) 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา  
   จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-2559) 
 

ป พ.ศ. ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (ลานบาท) 

2555 1,929.8 330,971.66 

2556 4,511 864,419.4 

2557 14,659.2 4,334,851.46 

2558 23,519.7 15,901,499.75 

2559 137,070.3 49,563,284.27 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-2559) 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ(ตัว) มูลคา(บาท) 

ตุลาคม 61,071.00 1,117,086.99 

พฤศจิกายน 126,282.00 2,157,224.41 

ธันวาคม 919,306.00 2,074,536.77 

มกราคม 668,025.00 1,465,413.06 

กุมภาพันธ 957,825.00 3,209,173.48 

มีนาคม 1,118,645.00 1,805,872.86 

รวม 3,851,154.00 11,829,307.57 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา 
             ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

ตุลาคม 23,294.00 8,044,978.03 

พฤศจิกายน 19,441.55 7,799,007.85 

ธันวาคม 21,684.76 8,367,051.82 

มกราคม 21,036.89 7,517,116.05 

กุมภาพันธ 9,881.03 6,207,396.84 

มีนาคม 5,451.82 5,005,078.44 

รวม 100,790.05 42,940,629.03 
 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 ปริมาณ(กิโลกรัม)และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา 
              ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 (จําแนกตามรายชนิดสินคา) 
 
 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ(ตัว) มูลคา(บาท) 

ลูกปลานวลจันทรทะเลมีชีวิต 3,100,000 867,622.92 

ปลาน้ําจืดสวยงาม 739,792 7,540,759 

ลูกปลาเกามีชีวิต 10,000 341,800.70 

ปลาอะโรวานา 1,361 3,063,717 

ปลากระพงขาวมีชีวิต 1 15,408.51 

รวม 3,851,154 11,829,307.57 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินคาสัตวน้ํานําเขาระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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แผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบมูลคา (บาท) ของชนิดสินคาสัตวน้ํานําเขาระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา (มีชีวิต) 
             ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 (จําแนกตามรายชนิดสินคา) 
 
 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

หอยพิมมีชีวิต 69,072.00 15,426,545.00 

ปูอลาสกามีชีวิต 9,972.00 16,255,326.22 

ก้ังตั๊กแตนมีชีวิต 9,343.00 2,378,937.77 

หอยหวานมีชีวิต 1,866.00 456,157.12 

หอยเชลลมีชีวิต 1,387.72 974,217.60 

ปูหิมะมีชีวิต 311.00 412,949.69 

หอยมิรูไกมีชีวิต 281.39 347,875.66 

หอยแครงมีชีวิต 145.52 114,559.30 

หอยนางรมมีชีวิต 143.85 156,094.12 

หอยเปาฮ้ือมีชีวิต 139.00 212,595.95 

กุงมังกรมีชีวิต 118.97 234,292.44 

ปูทะเลมีชีวิต 109.90 346,940.50 

ปูขนมีชีวิต 43.00 133,164.11 

กุงลายเสือมีชีวิต 14.00 93,080.44 

เมนทะเลมีชีวิต 6.88 13,452.13 

รวม 92,954.23 37,556,188.05 
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แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินคาสัตวน้ํา (มีชีวิต) นําเขา 
               ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 

 

แผนภูมิท่ี 8 เปรียบเทียบมูลคา (บาท) ของชนิดสินคาสัตวน้ํา (มีชีวิต) นําเขา 

               ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา (แชเย็นและแชแข็ง) 
             ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 (จําแนกตามรายชนิดสินคา) 
 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

กุงมังกรแชเย็น 4,031.00 2,288,412.86 

ปลาทะเลแชแข็ง 2,986.45 1,162,636.00 

ปลาทะเลแชเย็น 315.60 168,847.18 

ปลาทูนาแชแข็ง 270.60 1,027,320.71 

ปลาทูนาแชเย็น 177.67 649,737.00 

ตัวอยางอาหารทะเลแชแข็ง 33.35 83,663.70 

ปลาน้ําจืดแชแข็ง 20.90 1,843.89 

เมนทะเลแชเย็น 0.25 1,979.64 

รวม 7,835.82 5,384,440.98 
 

 

แผนภูมิท่ี 9 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินคาสัตวน้ํา (แชเย็นแชแข็ง) นําเขา 
                ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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แผนภูมิท่ี 10 เปรียบเทียบมูลคา (บาท) ของชนิดสินคาสัตวน้ํา (แชเย็นแชแข็ง) นําเขา 
                ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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สถิติการสงออกสินคาสัตวน้ําทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานดอนเมือง 

ตารางท่ี 8 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) 

ป พ.ศ. ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) 

2555 585,535 12,492,341.54 
2556 104,280,088 269,852,207.8 
2557 42,756,401.17 265,256,311.1 
2558 100,718,721 248,416,422.2 
2559 697,602,838 219,959,717.4 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-2559) 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา 

             จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-2559) 

 

ป พ.ศ. ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 

2555 246.02 6,617,012.17 
2556 450 152,233.29 
2557 85,371.4 9,782,250.78 
2558 201,888.95 27,118,382.09 
2559 306,976.38 58,220,534.39 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 12 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา จําแนกเปนรายป (พ.ศ.2555-2559) 
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ตารางท่ี10ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ําระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

 

เดือน ปริมาณ(ตัว) มูลคา(บาท) 

ตุลาคม 7,808,846.00 8,738,365.00 

พฤศจิกายน 5,431,190.00 15,404,566.00 

ธันวาคม 5,544,082.00 13,193,799.00 

มกราคม 7,864,382.00 13,589,286.00 

กุมภาพันธ 6,760,871.00 22,105,531.00 

มีนาคม 15,306,318.00 22,143,763.01 

รวม 48,715,689.00 95,175,310.01 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี13 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 11 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

ตุลาคม 17,760.00 2,969,500.00 

พฤศจิกายน 17,640.00 3,654,440.00 

ธันวาคม 21,270.00 4,529,160.00 

มกราคม 20,838.00 3,997,044.00 

กุมภาพันธ 35,394.00 6,854,987.00 

มีนาคม 94,531.00 16,293,357.44 

รวม 207,433.00 38,298,488.44 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 14 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา  
                 ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 12 ปริมาณ (ตัว) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
               (จําแนกตามรายชนิดสินคา) 
 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ(ตัว) มูลคา(บาท) 

ลูกกุงขาวมีชีวิต 24,934,160 41,336,777.15 
ลูกกุงกุลาดํามีชีวิต 13,000,106 1,067,656.36 
ปลาสวยงามน้ําจืด 8,769,708 29,734,884.51 
ลูกกุงกามกรามมีชีวิต 2,003,156 3,482,166.66 
พอแมพันธกุงขาว 4,360 9,819,331.87 
ปลากระเบนน้ําจืด 3,190 347,560.62 
หนังจระเขน้ําจืดหมักเกลือ 650 9,327,932.84 
พอแมพันธกุงกุลาดํา 359 59,000.00 

รวม 48,715,689 95,175,310.01 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 15 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินคาสัตวน้ําสงออก  
                 ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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แผนภูมิท่ี 16 เปรียบเทียบมูลคา (บาท) ของชนิดสินคาสัตวน้ําสงออก 
                 ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ตารางท่ี 13 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา 
               ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 (จําแนกตามรายชนิดสินคา) 
 

ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

ก้ังตั๊กแตนมีชีวิต 56,014 11,535,969.30 

กุงขาวมีชีวิต 50,301 8,936,320.50 

ปลาเกามีชีวิต 36,410 5,248,950.30 

ปลาชะโดแชเย็น 33,048 5,550,675.32 

กุงกุลาดํามีวิต 27,300 6,545,608.42 

หอยหวานมีชีวิต 2,200 139,434.00 

หอยตลับมีชีวิต 2,000 125,530.60 

เนื้อจระเขน้ําจืดตากแหง 100 210,000.00 

หอยแครงมีชีวิต 60 6,000.00 

รวม 207,433 38,298,488.44 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินคาสัตวน้ําสงออก  
                 ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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แผนภูมิท่ี 18 เปรียบเทียบมูลคา (บาท) ของชนิดสินคาสัตวน้ําสงออก  
                 ระหวางเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
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ปญหา อุปสรรค  
 

 ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน 

ดวยพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 มีเจตนารมณในการควบคุมการทําการประมงให  
ถูกตองตามกฎหมาย ในสวนภารกิจของดานตรวจสัตวน้ําฯ เดิมท่ีควบคุมเฉพาะสัตวน้ําท่ีนําเขา สงออก จึงมี
ภารกิจเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) การควบคุมการนําเขาผลิตภัณฑสัตวน้ํา (เดิมควบคุมเฉพาะสัตวน้ํามีชีวิตและซากสัตวน้ํา) 
เพ่ือใหม่ันใจวาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีจะนําเขาประเทศไทยไดมาจากการทําการประมงท่ีถูกกฎหมาย  

2) การควบคุมการสงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เพ่ือแสดงหลักฐานวาสัตวน้ําและ 
ผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้น ไดมาจากการทําการประมงท่ีถูกกฎหมาย 
 งานท่ีไดรับมอบหมาย(บางงาน)ยังไมมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เชน ภารกิจโอนถาย 

จาก อ.ย. 
 ไมมีกฎหมาย ระเบียบรองรับอยางชัดเจน 
 กฎหมายลําดับรอง เชน ประกาศกรมประมง หรือระเบียบกรมประมง ท่ีมีบางฉบับไม  

ชัดเจนทําใหเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของไมมีความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน  
  
 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหครบถวน ชัดเจน 

 จัดทําและทบทวนกฎหมายลํากับรองใหถูกตองตามเจตนารมณของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.  
2558 ใหชัดเจน และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
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ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานดอนเมือง 


