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บทน้า 

รายงานประจ าปีฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจแผนงานของด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย ผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน 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 
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ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

ข้อมูลทั่วไป 
สนามบินดอนเมือง มีชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย 

เปิดด าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 โดยปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 วันเดียวกับที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน 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 งส้านักงาน 

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 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ.2558พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืน       
ที่เก่ียวข้อง 

 3) ควบคุมตรวจสอบและด าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่ากักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ าและปัจจัย
การผลิตตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

 4) ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการและให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซาก
สัตว์น้ าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องภารกิจ 

 7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ตามกิจกรรมตามแผนงบประมาณ 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน  
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์ แหล่งประมง 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ราวมทั้งคุณภาพสัตว์น้ าจากสะพานปลาและ 

ท่าเทียบเรือ สารชีวพิษในสัตว์น้ าทะเลและผลิตภัณฑ์ การตรวจเฝ้าระวังพ้ืนที่แหล่งผลิต แหล่งประมง และ
ตรวจสุขอนามัยฟาร์มสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก การตรวจวิเคราะห์ยาและสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าจากการ
เพาะเลี้ยงเพ่ือรับรองฟาร์มและการเฝ้าระวังสารตกค้าง ประเมินให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงสุขลักษณะสะพาน
ปลา ท่าเทียบเรือและท่าขึ้นปลา 

- ควบคุมตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้า 
การควบคุมตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหารสัตว์น้ า ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันสารตกค้างใน 

อาหารสัตว์น้ า ตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออก ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์และปัจจัย
ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ าในประเทศและระหว่างประเทศ 
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- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ า ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์น้ า ตรวจติดตาม 

เฝ้าระวังผลกระทบจากอาหารสัตว์น้ า ตรวจสอบและประเมินคุณภาพวัตถุอันตรายทางการประมง การตรวจวิเคราะห์ยา
และสารเคมี รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต การตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
การด าเนินการตรวจสุขอนามัยของดรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งกุลาด าใน 

บรรจุภัณฑ์สัตว์น้ า Packing house ที่ส่งออกกุ้งกุลาด ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ า 
การด าเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ าที่น าเข้าระหว่างประเทศ

รวมทั้งการตรวจสถานที่ท่ีพักซากสัตว้ า การด าเนินการตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า โดยการ
ตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้น ณ ด่านตรวจสัตว์น้ า สุ่มและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของประเทศคู่ค้า เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 

ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ดังนี  
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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โครงสร้างด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“เป็นด่านตรวจสัตว์น ้าที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง  
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 2
(กรุงเทพฯ)

ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง
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นายวศิน  แสงศิลป ์
นักวิชาการประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 

 

นายสุชาย  จันทร์หอม 
เจ้าพนักงานประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 

 

นายอนวัช เรือนทอง 
นักวิชาการประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรด่านตรวจสตัว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ 
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นายทรงเดช  ผกาแก้ว 
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) 

 

นางยุพดี  ทองมี 
นักวิชาการประมงช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าด่านตรวจสตัว์น  าท่าอากาศยานดอนเมือง 

นางสาวณพัชชนนัท์ ทรงศรีเจริญ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

นายอังคาร แก้วสถิตย ์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

นายวาทิต  หูเขียว 
นักวิชาการประมง 
(จ้างเหมาบริการ) 
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ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองมีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดของบุคลากรดังนี้ 
ข้าราชการ 3 อัตรา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
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 ต้าแหน่ง 
นายทรงเดช  ผกาแก้ว ปวส.ประมง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

เจ้าพนักงานประมง 
 

นางธนิดา ธิติชัยเกตุ ปวส.ประมง   
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 

เจ้าพนักงานประมง 

จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
นายวศิน แสงศิลป์ วท.บ.(ประมง) สาขาประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลธัญบุรี 

นักวิชาการประมง 

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

นักวิชาการประมง 

นายอนวัช เรือนทอง วท.บ.(ประมง) สาขาประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

นักวิชาการประมง 

นายสุชาย จันทร์หอม ปวช. โรงเรียนปทุมวิทยาลัย เจ้าพนักงานประมง 

อัตราก้าลังข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 
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การพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้าร่วมฝึกอบรมและ
สัมมนาในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ล้าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่ ผู้เข้าร่วม 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (ส าหรับผู้บริหาร)  
 

13-15 พฤศจิกายน 
2561  

 

นส.ณพัชชนันท์            
ทรงศรีเจริญ 
 

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดท า
ยุทธศาสตร์ และทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต” 
 

19-23 ธันวาคม 
2561 

นางยุพดี ทองมี 

3 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 421 อาคาร
อเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
(วปอ.) 
 

 21 มกราคม 2562 
11 กุมภาพันธ์ 2562 

 
13 พฤษภาคม 

2562 

นางยุพดี ทองมี 
นส.ณพัชชนันท์            
ทรงศรีเจริญ 
นายอังคาร แก้ว
สถิตย์ 

4 ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรระดับกลาง รุ่นที่ 88 

23 เมษายน 2562 
ถึง 31 พฤษภาคม 

2562 

นางยุพดี ทองมี 
 

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “National Workshop 
on CITES Listed Non-Detriment Findings 
Document” ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 
(SEAFDEC Training Department) 
 

18-19 กรกฎาคม 
2562  

 

นางยุพดี ทองมี 
 

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาท 
หน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า
ส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 1 

30 กรกฎาคม       
ถึง 2 สิงหาคม 

2562 

นส.ณพัชชนันท์            
ทรงศรีเจริญ 
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ล้าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่ ผู้เข้าร่วม 

7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุม
และตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ า      
เพ่ือแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม” 
 

18-21 สิงหาคม 
2562 

นางยุพดี ทองมี 
นางธนิดา ธิติชัยเกตุ 

8 สัมมนา เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการ
ประมง ประจ าปี 2562 
 

17-19 กันยายน 
2562 

นางยุพดี ทองมี 
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7 

 

งบประมาณและการเบกิจ่าย 

 ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับเงินงบประมาณและได้เบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ ร้อยละ 

แผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ:ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม:พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
           - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
- ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้า 
- ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
 

860,000 
166,000 

 
 
 
 

859,752.40 
165,179.75 

 
 
 
 

247.60 
820 

 
 
 
 

99.97 
99.51 

 
   รวม 1,026,000 1,024,932.15 1,067.85 99.90 
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ผลการด้าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61-กันยายน 62) 
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  หน่วยนับ   แผนการ
ปฏิบัติงาน  

 ผลรวม  

  ครั ง  22,390 28,833 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร       
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร       
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ครั้ง 22,390 28,833 

1. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ  
(รวมวัตถุอันตราย) 

ครั้ง 60 67 

1.1 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตน าเข้า  ครั้ง - - 
- ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตภายในประเทศ ครั้ง - - 
- การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง - - 
- การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ า ครั้ง - - 
1.2 ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก ครั้ง 60 67 
- การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง - - 
- การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ า ครัง้ 60 67 
1.3 สุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้า โรงงาน               
สถานประกอบการ 

ตัวอย่าง - - 

2. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ 12,600 17,035 
2.1 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สัตว์น้ า ฉบับ 12,600 16,968 
การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 12,600 16,968 

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 5,500 6,602 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ 800 1,898 
- ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF4) ฉบับ 4,700 4,704 
- ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF6) ฉบับ - - 
- ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร  ฉบับ - - 
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 6,300 8,479 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 800 1,890 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ - - 
- ร. 7 ฉบับ 800 1,879 
- ร. 8 ฉบับ - - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  หน่วยนับ   แผนการ
ปฏิบัติงาน  

 ผลรวม  

- ร. 9 ฉบับ 4,700 4,710 
-การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 800 1,887 
การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ - - 

การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ - - 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ - - 
- ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF4) ฉบับ - - 
- ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า(DOF6) ฉบับ - - 
- ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร  ฉบับ - - 
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ - - 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ - - 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ - - 
- ร. 7 ฉบับ - - 
- ร. 8 ฉบับ - - 
- ร. 9 ฉบับ - - 
-การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ - - 
2.2 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ปัจจัยการผลิต ฉบับ 60 67 
-  การออกใบข้อเท็จจริงการน าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - 
-  การออกใบอนุญาตน าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - 
 -  หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (สอ. 2) 

ฉบับ 60 67 

3. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  5,080 6,520 
3.1 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ น าเข้า ครั้ง 800 1,859 
3.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า ตัวอย่าง 80 112 
-  สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าในประเทศ ตัวอย่าง - - 
 -  ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น ตัวอย่าง 80 109 
 - ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง - 3 
3.3 ตรวจสอบสัตว์น้ าซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั้ง 4,200 4,549 
4. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า 
ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 

ครั้ง 2,000 2,193 

4.1 การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน ครั้ง 2,000 2,193 
4.2 การตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ครั้ง - - 
5. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง - - 
6. การประชาสัมพันธ์ ครั้ง 200 256 
6.1 การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั้ง 100 132 
6.2 การให้ค าแนะน า ครั้ง 100 124 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  หน่วยนับ   แผนการ
ปฏิบัติงาน  

 ผลรวม  

7. การควบคุมและเฝ้าระวังการน าเข้าส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า ครั้ง 2,390 2,762 
7.1 ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าที่ต้องอายัด กักกัน ครั้ง - - 
7.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า ณ สถานกักกัน ครั้ง - - 
7.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า ครั้ง 100 131 
7.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ าที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคระบาด 

ครั้ง 2,000 2,193 

7.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค ตัวอย่าง - - 
7.6 การออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ ามีชีวิตเพ่ือการบริโภค
ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ฉบับ 290 438 

7.7 ด าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
7.8 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
7.9 ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้ า ที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
7.10 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ า ที่พักซากสัตว์น้ า ครั้ง - - 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ า
ส่งออก ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พร้อมสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือตรวจกายภาพสัตว์น้ าเบื้องต้น 

 

             
 

       

 

 



[11] 
 

รายงานประจ าปี 2562   
 

3. เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ า                
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

 

       

 

        
   

        



[12] 
 

รายงานประจ าปี 2562   
 

4. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบ
น าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้ า ในพ้ืนที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ     
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

5. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง         
การน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้ า ในพ้ืนที่คลังสินค้าระหว่างประเทศ         
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้ า ในพ้ืนที่คลังสินค้าระหว่างประเทศท่าอากาศยาน  
ดอนเมือง 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้ า ในพ้ืนที่คลังสินค้าระหว่างประเทศท่าอากาศยาน  
ดอนเมือง 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการน าเข้า 
ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้ า ในพ้ืนที่คลังสินค้าระหว่างประเทศท่าอากาศยาน  
ดอนเมือง 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

สถิติการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้า 
ทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ. 2555 – 2562) 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 
2555 468 10,563.72 
2556 65,732 2,118,399.13 
2557 147,2629 12,908,341.22 
2558 1,125,785 13,907,094.14 
2559 2,740,733 18,001,319.91 
2560 8,227,236 20,758,440.90 
2561 11,423,766 30,522,393.88 
2562 10,982,633.00 24,737,788.75 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ. 2555-2562) 
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ปริมาณ (ตวั) 468 65,732 1,472,629 1,125,785 2,740,733 8,227,236 11,423,766 10,982,633.0

มูลค่า (บาท) 10,563.72 2,118,399.13 12,908,341.2 13,907,094.1 18,001,319.9 20,758,440.9 30,522,393.8 24,737,788.7
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รายงานประจ าปี 2562   
 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555-2562) 
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2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณ (กิโลกรัม) 1,929.80 4,511 14,659.20 23,519.70 137,070.30 221,251.69 785,374.58 2,266,935.75

มูลค่า (ล้านบาท) 330,971.66 864,419.40 4,334,851.4615,901,499.749,563,284.274,503,993.8151,987,275.339,410,914.

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 
2560 221,251.69 74,503,993.81 
2561 785,374.58 151,987,275.40 
2562 2,266,935.75 339,410,914.06 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 
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3,000,000.00

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ (ตัว) 1,859,037 1,659,438 1,217,444 146,763.0 1,126,403 1,180,911 1,042,340 1,166,236 159,168.0 634,500.0 172,149.0 618,244.0

มูลค่า (บาท) 2,577,648 2,588,783 2,636,434 942,631.5 1,587,653 2,290,618 2,283,345 1,974,161 1,323,623 2,841,211 2,078,596 1,613,080

เดือน ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 1,859,037.00 2,577,648.58 

กุมภาพันธ์ 1,659,438.00 2,588,783.76 

มีนาคม 1,217,444.00 2,636,434.95 
เมษายน 146,763.00 942,631.53 

พฤษภาคม 1,126,403.00 1,587,653.32 
มิถุนายน 1,180,911.00 2,290,618.07 
กรกฎาคม 1,042,340.00 2,283,345.62 
สิงหาคม 1,166,236.00 1,974,161.87 
กันยายน 159,168.00 1,323,623.66 
ตุลาคม 634,500.00 2,841,211.27 

พฤศจิกายน 172,149.00 2,078,596.02 
ธันวาคม 618,244.00 1,613,080.10 

รวม 10,982,633.00 24,737,788.75 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 
 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 183,735.00 31,331,293.81 
กุมภาพันธ์ 182,683.80 24,971,841.47 
มีนาคม 186,157.35 30,131,133.06 
เมษายน 146,721.61 41,324,717.37 

พฤษภาคม 163,510.00 20,296,928.01 
มิถุนายน 88,526.10 10,744,725.93 
กรกฎาคม 140,035.60 17,626,321.50 
สิงหาคม 147,814.60 20,346,706.12 
กันยายน 160,302.10 20,585,053.00 
ตุลาคม 185,701.60 24,627,850.60 

พฤศจิกายน 338,295.92 46,886,559.91 
ธันวาคม 343,376.17 50,538,426.17 

รวม 2,266,935.75 339,410,914.06 
 
แผนภูมิที่ 4 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 
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มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ (กิโลกรัม) 183,735.00 182,683.80 186,157.35 146,721.61 163,510.00 88,526.10 140,035.60 147,814.60 160,302.10 185,701.60 338,295.92 343,376.17

มูลค่า (บาท) 31,331,293 24,971,841 30,131,133 41,324,717 20,296,928 10,744,725 17,626,321 20,346,706 20,585,053 24,627,850 46,886,559 50,538,426
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 5 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 (จ าแนก
ตามรายชนิดสินค้า) 

 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ลูกปลานวลจันทร์ทะเลมีชีวิต 9,100,000.00 2,259,765.36 
ปลาน้ าจืดสวยงาม 1,862,623.00 21,949,174.27 
ฟองน้ าตากแห้ง 13,900.00 335,251.41 
ลูกพันธุ์ปลาเก๋า 5,000.00 105,357.65 
ปูขน มีชีวิต 1,100.00 69,000.00 
หนงัปลาแฮ็กฟิช 10.00 19,240.06 

รวม 10,982,633.00 24,737,788.75 
 

 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
 
 

 
 

 

 

ลูกปลานวลจันทร์ทะเลมี
ชีวิต, 2,259,765.36

ปลาน้ าจืดสวยงาม, 
21,949,174.27

ฟองน้ าตากแห้ง, 
335,251.41

ลูกพันธุ์ปลาเก๋า, …

ปูขน มีชีวิต, 69,000.00

หนังปลาแฮ็กฟิช, 
19,240.06

Other, 88,240.06

มูลค่า (บาท)

ลกูปลานวลจนัทร์ทะเลมีชีวิต ปลาน า้จืดสวยงาม ฟองน า้ตากแห้ง ลกูพนัธุ์ปลาเก๋า ปขูน มีชีวิต หนงัปลาแฮ็กฟิช
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รายงานประจ าปี 2562   
 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกปลานวลจันทร์ทะเลมี
ชีวิต, 2,259,765.36

ปลาน้ าจืดสวยงาม, 
21,949,174.27

ฟองน้ าตากแห้ง, 
335,251.41

ลูกพันธุ์ปลาเก๋า, …

ปูขน มีชีวิต, 69,000.00

หนังปลาแฮ็กฟิช, 
19,240.06

Other, 88,240.06

มูลค่า (บาท)

ลกูปลานวลจนัทร์ทะเลมีชีวิต ปลาน า้จืดสวยงาม ฟองน า้ตากแห้ง ลกูพนัธุ์ปลาเก๋า ปขูน มีชีวิต หนงัปลาแฮ็กฟิช
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 6 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 
(จ าแนกตามรายการสินค้า) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสัตว์น ้ำ ปริมำณ(กิโลกรัม) มูลค่ำ(บำท) 

หอยแครง มีชีวิต 1,633,178.50 229,750,635.79 
หอยลาย มีชีวิต 456,041.00 64,502,653.32 
กั้งตั๊กแตน มีชีวิต 44,200.00 13,253,020.00 
ไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง 40,257.90 6,361,187.19 
ปูทะเล มีชีวิต 39,613.21 12,123,529.24 
หอยพิม มีชีวิต 26,393.00 4,089,902.60 
หอยหวาน 5,129.00 1,301,468.84 
หอยตะเภา มีชีวิต 4,178.00 717,546.21 
กุ้งก้ามกราม แช่เย็น 3,658.00 807,178.89 
หมึกกล้วย แช่แข็ง 2,250.00 337,732.93 
ปูอลาสก้า มีชีวิต 1,520.00 2,811,898.92 
ปูม้า มีชีวิต 1,407.00 807,178.89 
หอยจอบ แช่เข็ง 1,151.00 116,736.10 
อ่ืนๆ 7,959.14 2,462,055.57 

รวม 2,266,935.75 339,410,914.06 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

 
แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า น าเข้าระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ า (มีชีวิต) น าเข้าระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

 
 

หอยแครง มีชีวิต, 
1,633,178.50

หอยลาย มีชีวิต, 
456,041.00

กั้งตั๊กแตน มีชีวิต, 44,200.00
ไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง, 40,257.90

ปูทะเล มีชีวิต, 39,613.21
หอยหวาน, 5,129.00

หอยตะเภา มีชีวิต, 4,178.00
กุ้งก้ามกราม แช่เย็น, 3,658.00

หมึกกล้วย แช่แข็ง, 2,250.00

ปูอลาสก้า มีชีวิต, 1,520.00

ปูม้า มีชีวิต,1,407.00

หอยจอบ แช่เข็ง, 1,151.00

อื่นๆ, 7,959.14

Other, 14,287.14

ปริมาณ(กิโลกรัม)

หอยแครง มีชีวิต หอยลาย มีชีวิต กัง้ตัก๊แตน มีชีวิต ไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง ปทูะเล มีชีวิต

หอยพิม มีชีวิต หอยหวาน หอยตะเภา มีชีวิต กุ้งก้ามกราม แช่เย็น หมกึกล้วย แช่แข็ง

หอยแครง มีชีวิต, 
229,750,635.79

หอยลาย มีชีวิต, 
64,502,653.32

กั้งตั๊กแตน มีชีวิต, 13,253,020.00
ไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง, 6,361,187.19

ปูทะเล มีชีวิต, 12,123,529.24
หอยพิม มีชีวิต, 4,089,902.60

หอยหวาน, 1,301,468.84
หอยตะเภา มีชีวิต, 717,546.21

กุ้งก้ามกราม แช่เย็น, 807,178.89

หมึกกล้วย แช่แข็ง, 337,732.93

ปูอลาสก้า มีชีวิต, 2,811,898.92

ปูม้า มีชีวิต,807,178.89

Other, 4,763,989.63

มูลค่า(บาท)

หอยแครง มีชีวิต หอยลาย มีชีวิต กัง้ตัก๊แตน มีชีวิต ไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง ปทูะเล มีชีวิต หอยพิม มีชีวิต

หอยหวาน หอยตะเภา มีชีวิต กุ้งก้ามกราม แช่เย็น หมกึกล้วย แช่แข็ง ปอูลาสก้า มีชีวิต ปมู้า มีชีวิต
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รายงานประจ าปี 2562   
 

สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 
ทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

 
ตารางท่ี 7 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2562) 

 
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 
2560 112,321,683.00 229,475,729.60 
2561 641,567,280.00 220,809,309.67 
2562 177,950,905.00 228,749,613.62 

 
แผนภูมิที่ 9 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2562) 
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100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000
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600,000,000

700,000,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณ (กิโลกรัม) 585,535 104,280,088 42,756,401. 100,718,721697,602,838112,321,683641,567,280177,950,905

มูลค่า (บาท) 12,492,341. 269,852,207265,256,311248,416,422219,959,717229,475,729220,809,309228,749,613
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 8 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 - 2562) 
 

 

 

แผนภูมิที่ 10 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 – 2562) 
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100,000,000
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700,000,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณ (กิโลกรัม) 585,535 104,280,088 42,756,401. 100,718,721697,602,838112,321,683641,567,280177,950,905

มูลค่า (บาท) 12,492,341. 269,852,207265,256,311248,416,422219,959,717229,475,729220,809,309228,749,613

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 

2560 829,909.00 150,945,615.22 

2561 879,480.46 128,497,194.83 

2562 957,449.26 146,812,859.86 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางที ่9 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 

 

 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

ปริมาณ(กิโลกรัม) 91,312.069,446.072,532.9104,236.116,594.71,665.077,253.066,674.067,861.680,653.573,909.065,312.2

มูลค่า(บาท) 12,920,59,848,149,918,9616,722,721,484,28,895,9410,619,28,898,8710,959,812,574,38,302,0010,560,2

เดือน ปริมาณ(ตัว) มูลค่า(บาท) 
มกราคม 13,258,690.00 12,629,332.03 

กุมภาพันธ์ 18,077,134.00 16,151,258.40 

มีนาคม 15,983,524.00 29,027,815.58 

เมษายน 17,634,188.00 17,718,137.73 

พฤษภาคม 16,823,510.00 19,063,385.69 

มิถุนายน 16,293,677.00 19,108,246.59 

กรกฎาคม 14,162,989.00 19,401,500.68 

สิงหาคม 15,353,836.00 17,214,870.05 

กันยายน 13,716,545.00 34,807,042.31 

ตุลาคม 16,660,775.00 11,432,436.50 

พฤศจิกายน 11,203,681.00 5,309,244.67 

ธันวาคม 8,782,356.00 26,886,343.40 

รวม 177,950,905.00 228,749,613.62 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 10 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

มกราคม 91,312.00 12,920,580.32 

กุมภาพันธ์ 69,446.00 9,848,142.58 

มีนาคม 72,532.96 9,918,960.19 

เมษายน 104,236.00 16,722,716.64 

พฤษภาคม 116,594.00 21,484,284.76 

มิถุนายน 71,665.00 8,895,946.10 

กรกฎาคม 77,253.00 10,619,238.55 

สิงหาคม 66,674.00 8,898,872.40 

กันยายน 67,861.60 10,959,876.64 

ตุลาคม 80,653.50 12,574,347.40 

พฤศจิกายน 73,909.00 8,302,009.71 

ธันวาคม 65,312.20 10,560,284.57 

รวม 957,449.26 146,812,859.86 
 
แผนภูมิที่ 12 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 11 ปริมาณ (ตัว) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

(จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 
 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ลูกกุ้งขาวมีชีวิต 64,976,000.00 21,959,377.30 
ลูกกุ้งก้ามกรามมีชีวิต 74,582,900.00 7,387,712.34 
ลูกกุ้งกุลาด ามีชีวิต 14,400,000.00 535,318.75 
ปลาสวยงามน้ าจืด 12,038,037.00 71,924,489.96 
ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว 9,401,100.00 1,124,141.26 
ปลาซาร์ดีน(ปลากระป๋อง) 1,437,000.00 1,364,939.46 
ลูกพันธุ์ปลาปลานิล 1,000,000.00 423,074.40 
ลูกพันธุ์ปลาทับทิม 58,000.00 87,662.06 
พ่อแม่พันธ์กุ้งขาว 54,860.00 114,024,422.70 
พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า 2,232.00 8,972,673.50 
จระเข้น้ าจืด (หนังฟอก) 391.00 678,430.92 
จระเข้ไคแมน (กระเป๋า) 75.00 183,500.00 
อ่ืนๆ 310.00 83,870.97 

รวม 177,950,905.00 228,749,613.62 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัว) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ตารางท่ี 12 ปริมาณ (กิโลกรัม) และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
(จ าแนกตามรายชนิดสินค้า) 

 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลค่า(บาท) 

กุ้งขาวมีชีวิต 429,243.00 48,516,532.43 
ปลาชะโดแช่เย็น 257,205.00 40,346,029.89 
กั้งตั๊กแตนมีชีวิต 122,597.00 24,604,494.17 
ปลาเก๋ามีชีวิต 5,060.00 506,000.00 
หอยตะเภา มีชีวิต 1,335.00 209,700.00 
กุ้งกุลาด ามชีีวิต 82,870.00 21,708,250.00 
กุ้งขาวแช่เย็น 3,012.00 1,062,265.35 
หอยหวานมีชีวิต 3,535.00 456,400.00 
เพรียงทรายมีชีวิต 1,320.00 1,846,000.00 
ปลาหมึกกล้วยยักษ์ แช่แข็ง 2,400.00 343,000.00 
ปลาทรายขาว   50.00 28,706.66 
เนื้อปลาแซลมอนแล่ แช่เย็น 252.00 107,854.89 
ปูทะเล มีชีวิต 890.00 212,487.22 
ปูม้า มีชีวิต 45.00 22,829.07 
กุ้งขาว แช่เย็น 1,256.00 457,323.33 
ปลาตูหนา มีชีวิต 36,120.00 5,163,200.00 
หอยพระจันทร์ลายจุด มีชีวิต 2,894.00 377,800.00 
ปลากะตักตากแห้ง 500.00 247,088.00 
อ่ืนๆ 9,877.26 1,659,164.20 

รวม 957,449.26 146,812,859.86 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

แผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบปริมาณ (กิโลกรัม) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
 

 
 
แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบมูลค่า (บาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้ าส่งออก ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 
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รายงานประจ าปี 2562   
 

ปัญหา อุปสรรค  
 

 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ น 
ด้วยพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  

2560 (ฉบับแก้ไข) มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการท าการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนภารกิจของ
ด่านตรวจสัตว์น  าฯ เดิมที่ควบคุมเฉพาะสัตว์น  าที่น าเข้า ส่งออก จึงมีภารกิจเพ่ิมเติม การควบคุมการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (เดิมควบคุมเฉพาะสัตว์น  ามีชีวิตและซากสัตว์น  า) เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า
ที่จะน าเข้าประเทศไทยได้มาจากการท าการประมงที่ถูกกฎหมาย จึงต้องเข้มงวดการตรวจสอบค าขอใบอนุญาต
ใบรับรอง การจัดท าใบอนุญาตใบรับรอง การแจ้งตรวจสินค้าประมง การตรวจปล่อยใบอนุญาตใบรับรอง       
ในระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนันสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการ
ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้ ามีชีวิตเพ่ือการบริโภคไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   
 อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภาระงาน 

  เมื่อพิจารณาจากภาระงานและปริมาณงานของด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานดอนเมืองที่เพ่ิม 
มากขึ น ตามการขยายการให้บริการของสายการบินที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จ านวนสินค้าสัตว์น  าในการน าเข้า 
ส่งออกทางท่าอากาศยานดอนเมือง จึงมปีริมาณเพ่ิมขึ นภาระงานที่เพ่ิมขึ นและอาจรวมถึงภาระงานที่ก าลังจะเกิดขึ น
รวมเข้ากับภาระงานเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 เพ่ิมเติมอัตราก าลังในการจัดท าโครงสร้างใหม่ ตามภาระงานและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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