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ก 

บทน า 

รายงานประจ าปีฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจแผนงานของด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย ผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า เขต 2 (กรุงเทพ) ที่ให้ค าปรึกษาแนะน า และขอบคุณเจ้าหน้าที่ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าฯ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมายจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ 

     ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง 
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ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

ข้อมูลทั่วไป 

สนามบินดอนเมือง มีชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย 
เปิดด าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 วันเดียว กับ
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และ 
ส าหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลส าคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจ า (scheduled flight) เที่ยวบิน
ในประเทศอีกครั้งโดยมีสายการบินไทย นกแอร์ วันทูโก และพีบีแอร์ มาเปิดให้บริการในล าดับแรกหลังจากพบ
ปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในวันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมา 
เปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติแห่งที่สองอีกครั้ง ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง จึงได้
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เช่นกัน 

 

 
 
ที่ตั งส านักงาน 

ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง มีส านักงาน ณ อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ห้อง 228/1 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์โทรศัพท์ 02 535 1474 
อีเมล fio_donmueang@hotmail.co.th 

เขตพื นที่รับผิดชอบ 
 1. อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ  
 2. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  
 3. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
 

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/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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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ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและป้องกันปราบปรามควบคุมตรวจสอบการน าเข้าน าออกน าผ่านสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 2) ให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน าเข้าน าออกน าผ่านสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตและ
ป้องกันการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมงพ.ศ.2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 3) ควบคุมตรวจสอบและด าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่ากักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ าและปัจจัย
การผลิตตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

 4) ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการและให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซาก
สัตว์น้ าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องภารกิจ 

 7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ตามกิจกรรมตามแผนงบประมาณ 
1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 
3. กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์  
4. กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
-ตรวจสอบสัตว์น้ า  ซากสัตว์น้ า  ผลิตภัณฑ์  และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ าระหว่างประเทศ 
-ตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออก 
-สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเบื้องต้น 
-การปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 
-การประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 
-การประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ า 
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กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าผ่านระบบ FSW 

 -การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร (Manual)  

กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 - ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง 

ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ดังนี  
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

โครงสร้างด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 
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นายวาทิต  หูเขียว 
นักวิชาการประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 

 

นายสุชาย  จันทร์หอม 
เจ้าพนักงานประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 
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บุคลากรด่านตรวจสตัว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

  

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

   
 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ 
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นายทรงเดช  ผกาแก้ว 
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นายวิรัชญ์ภูมิ อังคโรจนฤทธิ ์
 นักวิชาการประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 

 

นางยุพดี  ทองมี 
นักวิชาการประมงช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าด่านตรวจสตัว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 

นางสาวณพัชชนนัท์ ทรงศรีเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอังคาร แก้วสถิตย์ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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อัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 

ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองมีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 8 อัตราโดยมีรายละเอียดของ
บุคลากรดังนี้ 

ข้าราชการ 3 อัตรา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
นางยุพดี  ทองมี วท.บ.ประมง  

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นักวิชาการประมงช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า  
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

นางสาวณพัชชนันท์ 
ทรงศรีเจริญ 

วท.บ.ประมง  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอังคาร  แก้วสถิตย์ ปวส.ประมง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการ 2 อัตรา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
นายทรงเดช  ผกาแก้ว ปวส.ประมง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

เจ้าพนักงานประมง 
 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ ปวส.ประมง 
 

เจ้าพนักงานประมง 

จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
นายวิรัชญ์ภูมิ อังคโรจนฤทธิ์ วท.บ.ประมง  

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นักวิชาการประมง  

นายวาทิต หูเขียว วท.บ.(ประมง) 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นักวิชาการประมง  

นายสุชาย จันทร์หอม ปวช. 
โรงเรียนปทุมวิทยาลัย 

เจ้าพนักงานประมง  
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การพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้าร่วมฝึกอบรมและ
สัมมนาในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่ ผู้เข้าร่วม 

1 การป ระชุม  The Working Group on Technical 
Matters for ASW (TWG) ครั้งที่ 37 

4-7 ตุลาคม 2559 นางยุพดี ทองม ี

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพ
และมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบการน าเข้าส่งออก
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต”  

23-25 
พฤศจิกายน 2559 

นางยุพดี ทองม ี
นายอังคาร แก้วสถิตย ์
 

3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงการพัฒนาระบบ
การออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า(PSE)และระบบ
การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า(PSM)ภายใต้การ
เชื่อมโยงค าขอกลาง(FSW)ส าหรับผู้บริหารระบบ 

10-11 มกราคม 
2560 

นางยุพดี ทองม ี
 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Application 
Software หลักสูตร การใช้งานระบบการตรวจสอบ
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ภายใต้การเชื่อมโยง
ค าขอกลาง(FSW) ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง  

30 มกราคม-2 
กุมภาพันธ์ 2560 

 

นางยุพดี ทองม ี
นายอังคาร แก้วสถิตย ์
 

5 การเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า
ที่ด าเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) 
และการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

20-23 มิถุนายน 
2560 

นางยุพดี ทองม ี

6 
อบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 23  

20-21 มิถุนายน 
2560 

นส.ณพัชชนนัท์ ทรงศรีเจริญ 

7 
อบรม หลักสูตร สารวัตรประมง รุ่น 2 

24-28 กรกฎาคม 
2560 

นส.ณพัชชนนัท์ ทรงศรีเจริญ 

8 กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น  า 

22-25 สิงหาคม 
2560 

นางยุพดี ทองม ี
 

9 อบรม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและบริหาร
พั ส ดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ . 2 5 6 0  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2-3 กันยายน 
2560 

นส.ณพัชชนนัท์ ทรงศรีเจริญ 
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งบประมาณและการเบกิจ่าย 

 ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับเงินงบประมาณและได้เบิกจ่ายตามแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ร้อยละ 

แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ:พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม:ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 
 
 

223,000.00 

 
 
 
 

219,396.90 

 
 
 
 

3,603.10 

 
 
 
 

98.38 

แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ:พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม:เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ า 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 
 
 

9,000.00 

 
 
 
 

7,363.00 

 
 
 
 

1,637.00 

 
 
 
 

81.81 

แผนงาน:พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการ:พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม:พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล้กทรอนิกส์ 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 
 

30,000.00 

 
 
 

26,496.00 

 
 
 

3,504.00 

 
 
 

88.32 

แผนงาน:ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ:แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
กิจกรรม:แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

 
 

 
445,000.00 

 
 

 
444,958.11 

 
 

 
41.89 

 
 

 
99.99 

   รวม 707,000.00 698,214.01 8,785.99 98.76 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59-กันยายน 60) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการ
ผลิตสัตว์น้ าระหว่างประเทศ 

ครั้ง 820 1,692 

     - ตรวจสอบการน าเข้า ครั้ง 98 154 
     - ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง 722 1,538 
1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออก ครั้ง 3,600 3,600 
     - การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 3,600 3,600 
     - การตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง - - 
1.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า ตัวอย่าง 60 61 
     - สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ ตัวอย่าง 60 60 
     - สุ่มเพื่อตรวจสารตกค้าง ตัวอย่าง - - 
     - สุ่มเพื่อตรวจโรค ตัวอย่าง - 1 
1.4. การประชาสัมพันธ์ ครั้ง 74 494 
      - การแจกเอกสารสิ่งพิมพ์ ครั้ง 41 194 
      - การให้ค าแนะน า ครั้ง 33 300 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้า-ส่งออก        
ณ อาคารคลังสินค้า 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ าส่งออก ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
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 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบอาหารสัตว์น้ า (เพรียงทราย    
มีชีวิต) ส่งออก ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
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2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น  า 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 เฝ้าระวังกักกันสัตว์น้ าน าเข้าก่อนการอนุญาต ครั้ง - - 
2.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ าสัตว์น้ า ครั้ง - - 
2.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า ครั้ง 60 140 
2.4 ด าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
2.5 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
2.6 ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
2.7 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 3 - 
2.8 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั้ง 3 - 
2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
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กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น  า 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ า 
โดยการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสาร และแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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3. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 2,520 5,464 

     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 240 534 
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 2,280 4,930 
          - ร. 6 (น าเข้า) ฉบับ 240 534 
          - ร. 6 (น าผ่าน) ฉบับ  - 
          - ร. 7 ฉบับ 240 505 
          - ร. 8 ฉบับ  - 
          - ร. 9 ฉบับ 1,800 3,891 
     - การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ - 505 
3.2 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 30 2 

     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 5 1 
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 25 1 
          - ร. 6 (น าเข้า) ฉบับ 5 1 
          - ร. 6 (น าผ่าน) ฉบับ 5 - 
          - ร. 7 ฉบับ 5 - 
          - ร. 8 ฉบับ 5 - 
          - ร. 9 ฉบับ 5 - 
     - การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ฉบับ - - 
          - ใบรับรองซากสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก ฉบับ - - 
     - การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ - - 
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กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง บริการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าผ่าน
ระบบ Fisheries Single Window 
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4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ครั้ง - - 
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง - - 
     - เรือขนถ่ายสัตว์น้ า / เรือประมง ครั้ง - - 
     - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั้ง - - 
4.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ า / เรือขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง - - 
4.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง - - 
4.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่า
เทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ครั้ง - - 

4.6 ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ที่ได้มาจากการท าการประมง 

ครั้ง 120 2,511 

     - ตรวจสอบการน าเข้า ครั้ง 60 365 
     - ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง 60 2,146 
4.7 รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและการ
น าเข้าสัตว์น้ ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และนอก
ประเทศ 

ครั้ง - - 

4.8 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมง ครั้ง - - 
4.9 ตรวจประเมินมาตรฐานท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ครั้ง - - 
4.10 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ า
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM) 

ครั้ง - - 
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+ 

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ได้มาจากการท าการประมง 
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+ 

สถิติการน าเข้าสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 
จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 
 ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (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 
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18
+ 

แผนภูมิที่ 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ. 2555-2559) 
ตารางที่ 2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 

จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2559) 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (ล้านบาท) 

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 

 

 

 

แผนภูมิที ่2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555-2559) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

เดือน ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(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 

กุมภาพันธ์ 957,825.00 3,209,173.48 

มีนาคม 1,118,645.00 1,805,872.86 

เมษายน 207,448.00 1,844,244.31  
พฤษภาคม 732,146.00  1,721,082.54  
มิถุนายน 175,224.00  814,342.57 
กรกฎาคม 690,234.00  846,967.43 
สิงหาคม 2,202,441.00  1,803,829.36 
กันยายน 1,191,254.00  2,400,256.06 

รวม 9,049,901.00 21,260,029.84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที่ 4 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(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 

กุมภาพันธ์ 9,881.03 6,207,396.84 
มีนาคม 5,451.82 5,005,078.44 
เมษายน 10250.59 4305447.2 

พฤษภาคม 15120.6 6145474.78 
มิถุนายน 5416.15 3922434.81 
กรกฎาคม 13018.65 4881176.95 

สิงหาคม 18298 6106344.621 
กันยายน 20740.8 6565412.43 

รวม 183,634.84 74,866,919.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ปริมาณ(กิโลกรัม)และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที่ 5 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 (จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 
 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(บาท) 

ลูกปลานวลจันทร์ทะเลมีชีวิต 7,260,000 1,821,243.45 
ปลาน้ าจืดสวยงาม 1,777,454 15,029,960.23 
ลูกปลาเก๋ามีชีวิต 10,000 341,800.70 
ปลาอะโรวาน่า 2,146 4,023,554.05 
ปลาทะเลสวยงาม 300 28,062.90 
ปลากะพงขาวมีชีวิต 1 15,408.51 

รวม 9,049,901 21,260,029.84 
 

 

 

 

                            
         

                           

                         

                   

                  

                    

Other, 2447

           

                                                                                                     

 

แผนภูมิที่ 5เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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Other, 4,067,025.46

           

                                                                                                      

 
 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที่ 6 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า (มีชีวิต) 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 (จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 
 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

หอยพิมมชีีวิต 121,157.00 24,145,421.31 
กั้งตั๊กแตนมีชีวิต 18,304.00 4,362,962.76 
ปูอลาสก้ามีชีวิต 18,252.00 30,672,813.28 
หอยหวานมีชีวิต 4,425.00 1,048,191.81 
หอยแครงมีชีวิต 2,114.52 325,877.04 
หอยเชลล์มีชีวิต 1,987.92 1,511,421.98 
ปูทะเลมีชีวิต 1,895.90 1,126,226.72 
กุ้งมังกรมีชีวิต 1,144.97 969,508.15 
ปูหิมะมีชีวิต 545.00 725,888.84 
หอยมิรูไกมีชีวิต 429.39 562,998.29 
เม่นทะเลมีชีวิต 225.38 621,318.66 
หอยนางรมมีชีวิต 221.70 258,937.13 
หอยเป๋าฮ้ือมีชีวิต 220.00 328,910.68 
หอยจอบมีชีวิต 140.00 200,094.67 
ปูขนมีชีวิต 66.00 211,441.05 
กุ้งลายเสือมีชีวิต 22.00 152,220.29 

รวม 171,150.78 67,224,232.66 
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Other, 3,014.44

                

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า (มีชีวิต) 
น าเขา้ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

 

                            

                                

                               

                            
                          

                             

                           

                                                     

                            

                           

                           
                              

                         

                       

                              

Other, 4,031,317.76

           

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า (มีชีวิต)  

น าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที่ 7 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า (แช่เย็นและแช่แข็ง) 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 (จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 

ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

กุ้งมังกรแช่เย็น 5,364.00 3,188,879.32 
กุ้งก้ามกรามแช่เย็น 3,070.00 716,397.10 
ปลาทะเลแช่แข็ง 2,989.45 1,162,791.00 
ปลาทูน่าแช่แข็ง 411.00 1,552,276.57 
ปลาทะเลแช่เย็น 400.79 283,503.36 
ปลาทูน่าแช่เย็น 177.67 649,737.00 
ตัวอย่างอาหารทะเลแช่แข็ง 39.94 84,304.47 
ปลาน้ าจืดแช่แข็ง 30.96 2,818.70 
เม่นทะเลแช่เย็น 0.25 1,979.64 

รวม 12,484.06 7,642,687.16 
 

                          

                             

                        

                       

                      

                       

                          
     

                        

                     

Other, 71.15

                

                                                                              

                                                                       

 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า (แช่เย็นแช่แข็ง)  
น าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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Other, 4,798.34

           

                                                                              

                                                                       

 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า (แช่เย็นแช่แข็ง)  
น าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 

ตารางที่ 8 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559) 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (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 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่11 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2559) 
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ตารางที่ 9 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 

จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2559) 

 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (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 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่12 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2559) 
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ตารางที1่0ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 

เดือน ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(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 

กุมภาพันธ์ 6,760,871.00 22,105,531.00 

มีนาคม 15,306,318.00 22,143,763.01 

เมษายน 1,380,200.00 10,182,284.27 

พฤษภาคม 2,461,264.00 9,884,350.05 

มิถุนายน 4,905,873.00 7,201,011.80 

กรกฎาคม 879,521.00 2,634,608.28 

สิงหาคม 8,493,752.00 7,705,958.83 

กันยายน 6,437,484.00 8,323,635.80 

รวม 73,273,783.00 141,107,159.04 
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                 8.74 15.40 13.19 13.59 22.11 22.14 10.18 9.88 7.20 2.63 7.71 8.32

 

แผนภูมทิี1่3 ปริมาณ (ตัว) และมลูค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที ่11 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(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 

กุมภาพันธ์ 35,394.00 6,854,987.00 

มีนาคม 94,531.00 16,293,357.44 

เมษายน 22,659.00 3,835,081.41 

พฤษภาคม 21,929.00 3,651,954.21 

มิถุนายน 31,725.00 5,210,216.03 

กรกฎาคม 23,115.00 3,662,012.02 

สิงหาคม 25,229.00 4,280,206.82 

กันยายน 24,646.00 4,044,725.68 

รวม 356,736.00 62,982,684.61 
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                    17.76 17.64 21.27 20.84 35.39 94.53 22.66 21.93 31.73 23.12 25.23 24.65

               2,969.50 3,654.44 4,529.16 3,997.04 6,854.99 16,293.3 3,835.08 3,651.95 5,210.22 3,662.01 4,280.21 4,044.73

 

แผนภูมิที ่14 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2560  
 

34 

ตารางที่ 12 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
(จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 

ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณ(ตวั) มูลค่า(บาท) 
ลูกกุ้งขาวมีชีวิต 38,024,656.00 42,381,187.13 
ลูกกุ้งกุลาด ามีชีวิต 15,500,106.00 1,188,385.36  
ปลาสวยงามน้ าจืด 10,659,917.00 41,711,418.83 
ลูกกุ้งก้ามกรามมีชีวิต 9,062,616.00 4,971,040.21 
พ่อแม่พันธ์กุ้งขาว 20,052.00 32,997,000.15 
ปลากระเบนน้ าจืด 3,277.00 368,300.35 
พ่อแม่พันธ์กุ้งก้ามกราม 1,596.00 1,525,581.32 
หนังจระเข้น้ าจืดหมักเกลือ 1,050.00 15,268,197.66 
พ่อแม่พันธ์กุ้งกุลาด า 513.00 696,048.02 

รวม 73,273,783.00 141,107,159.03 
 

 

                                

                       
             

                  
             

                        
                                         

                          

                         
        

                            
        

                           

Other, 6436

           

                                                                                              

                                                                                       

 

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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Other, 17,489,827.00

           

                                                                                              

                                                                                       

 

แผนภูมิที ่16 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ตารางที่ 13 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 (จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 

ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

กุ้งขาวมีชีวิต 121,877.00 19,044,662.45 
กั้งตั๊กแตนมีชีวิต 83,007.00 17,480,389.72 
ปลาชะโดแช่เย็น 58,388.00 9,745,225.18 
ปลาเก๋ามีชีวิต 49,310.00 7,271,473.30 
กุ้งกุลาด ามีวิต 34,460.00 7,784,670.92 
หอยตลับมีชีวิต 3,638.00 232,798.60 
หอยหวานมีชีวิต 3,200.00 208,422.00 
หมึกสายแช่เย็น 1,850.00 391,141.91 
ปูม้ามีชีวิต 410.00 55,800.00 
เพรียงทรายมีชีวิต 330.00 458,930.00 
เนื้อจระเข้น้ าจืดตากแห้ง 200.00 278,379.20 
หอยแครงมีชีวิต 60.00 6,000.00 
ไข่อาร์ทีเมยี 6.00 24,791.34 

รวม 356,736.00 62,982,684.62 
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Other, 596

                

                                                                            

                                                                       

                                                    

 

แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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Other, 768,100.54

           

                                                                            

                                                                       

                                                    

 

แผนภูมิที ่18 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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ปัญหา อุปสรรค  
 

➢ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ น 
ด้วยพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการท าการประมงให้ 

ถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนภารกิจของด่านตรวจสัตว์น  าฯ เดิมที่ควบคุมเฉพาะสัตว์น  าที่น าเข้า ส่งออก จึงมี
ภารกิจเพ่ิมเติม ดังนี  

1) การควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (เดิมควบคุมเฉพาะสัตว์น  ามีชีวิตและซากสัตว์น  า) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่จะน าเข้าประเทศไทยได้มาจากการท าการประมงที่ถูกกฎหมาย 

2) การควบคุมการส่งออกสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า เพื่อแสดงหลักฐานว่าสัตว์น  าและ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  านั น ได้มาจากการท าการประมงที่ถูกกฎหมาย 
➢ งานที่ได้รับมอบหมาย(บางงาน)ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ภารกิจโอนถ่าย 

จาก อ.ย. 
➢ ไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับอย่างชัดเจน 
➢ กฎหมายล าดับรอง เช่น ประกาศกรมประมง หรือระเบียบกรมประมง ที่มีบางฉบับไม่ 

ชัดเจนท าให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

➢ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ชัดเจน 
➢ จัดท าและทบทวนกฎหมายล ากับรองให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
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ด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 


