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บทน ำ 

 

 ตามท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน ้ าร้อน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี และได้ด าเนินการพฒันาระบบคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค ท่ีมีช่องทางการค้าติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เน่ืองจากจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองทวายและเมืองชายฝ่ังทะเลอ่ืนๆของประเทศ 

เมียนมาร์ ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตรเท่านั้น และทรัพยากรสัตวท์ะเลในบริเวณนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์อยูม่าก 
ท าใหมี้อตัราการน าเขา้ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ าสูง ซ่ึงในปีพุทธศกัราช ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดก้ าหนด
และวางแผนเพื่อพฒันาและยกระดบัความร่วมมือระหวา่งกนัไปสู่ทิศทางท่ีกา้วหนา้อีกระดบัหน่ึงดว้ยการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community: AC) ข้ึนเพื่อสนับสนุนการรวมตวัและความร่วมมืออย่างรอบด้าน อนั
ประกอบดว้ย ๓ เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Poitical-Security Community: APSC)

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culturl Community: ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEANEconomic Community: AEC)ส าหรับประเทศไทยเองได้มีการเตรียมพร้อมในเชิงนโยบายซ่ึงปรากฏใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 ภายใตก้ารพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มกัไดรั้บความสนใจ
และกล่าวถึงกนัมาก เน่ืองจากจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงภายในภูมิภาคอยา่งกวา้งขวางซ่ึงส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดก็
คือ อาเซียนจะด าเนินการลดภาษีและยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษีให้หมดส้ินไป และในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีนโยบายเตรียมการรองรับการเปิด AEC เช่น การก าหนดด่านเขา้ ออก หรือ
มาตรการทางสุขอนามยัต่างๆ เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวข้างตน้ กรมประมงได้มีค  าสั่งท่ี ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
จดัตั้งด่านตรวจสัตวน์ ้ าจงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานควบคุม ก ากบัดูแลการน าเขา้
ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้าและปัจจยัการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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สำรบัญ 

 

บทน า (2) 

สารบญักราฟ (4) 

สารบญัตาราง (5) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ อ านาจหนา้ท่ี และโครงสร้าง 1 

ขอ้มูลบุคลาการ 4 

การพฒันาบุคลาการ 5 

งบประมาณ 5 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลการด าเนินการ 6 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 6 

กิจกรรม เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 9 

กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 10 

กิจกรรม พฒันาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน 15 

 

 

 

 

 



(4) 
 

สำรบัญกรำฟ 

 

กราฟท่ี 1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 7 

กราฟท่ี 2 กิจกรรม เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 9 

กราฟท่ี 3 กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 10 

กราฟท่ี 4 กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 

กราฟท่ี 5 ชนิด/ปริมาณ  สัตวน์ ้าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 13 

กราฟท่ี 6 ชนิด/มูลค่า  สัตวน์ ้ าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 
 

สำรบัญตำรำง 

 

ตารางท่ี 1กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 8 

ตารางท่ี 2 กิจกรรม เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 9 

ตารางท่ี 3 กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 10 

ตารางท่ี 4 กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 

ตารางท่ี 5 ชนิด/ปริมาณ  สัตวน์ ้าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 13 

ตารางท่ี 6 ชนิด/มูลค่า  สัตวน์ ้ าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 14 
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ข้อมูลเบือ้งต้น อ ำนำจหน้ำที ่และโครงสร้ำง 

ด่ำนตรวจสัตว์น ำ้จงัหวดักำญจนบุรี 

 

สังกดั  ศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตวน์ ้า เขต ๒(กรุงเทพมหานคร) 

เขตรับผดิชอบ  ช่องทางเขา้ออกผา่นแดนทั้งหมดของจงัหวดักาญจนบุรี 

ผูรั้บผดิชอบ  นายนิวติั อนุรักษช์นะชยั หวัหนา้ด่านตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดักาญจนบุรี 

สถานท่ีติดต่อ  ท่ีท าการจุดผา่นแดนถาวรบา้นพุน ้าร้อน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ๗๑๐๐ 

โทรศพัท ์ ๐๓๔-๕๑๐๘๓๒ 

 

๑. การน าเขา้สัตวน์ ้าของจงัหวดักาญจนบุรี นั้นส่วนใหญ่จะน าเขา้ทาง ๒ ช่องทาง 

 ๑.๑ น าเขา้ทางจุดผา่นแดนถาวรบา้นพุน ้าร้อน ต.บา้นเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซ่ึงสัตวน์ ้ าท่ีน าเขา้จะเป็น
จ าพวกสัตวท์ะเล ทั้งแบบมีชีวิต เช่น ปูทะเล กุง้มงักร หอยแครง เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปเล้ียงต่อ
และจ าหน่ายเพื่อบริโภค และแบบไม่มีชีวติโดยใชว้ิธีขนส่งแบบดองน ้ าแข็งหรือแช่แข็งเขา้มาเพื่อน าไปจ าหน่าย
ต่อไป มีชนิดหลกัๆ เช่น ปลาทู ปลาเบญจบรรณ กุง้ทะเล หมึก และอ่ืนๆ 

 ๑.๒ น าเขา้ทางด่านเจดียส์ามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซ่ึงจะน าเขา้สัตวน์ ้ ามีชีวิตโดย
เกือบทั้งหมดจะเป็นจ าพวกปลาสวยงามมีชีวิตจากธรรมชาติ เช่นตระกูลปลาหมู ปลาพลวง ปลาหลด ปลาแป้น 
ปลามูด เป็นตน้ โดยมีปลาทางอยูท่ี่ตลาดปลาบา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

๒. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสัตวน์ ้านั้น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

- พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.๒๕๕๘ 

- พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

- พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕ 

- และกฎหมายอ่ืนๆท่ีไดรั้บการแต่งตัง่ใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย นั้นๆ 
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ทั้งน้ี การปฏิบติังานควบคุมการน าสัตวน์ ้ าและซากสัตวน์ ้ าเขา้หรือน าผ่านเขา้มาในราชอาณาจกัรตาม
ประมวลกฎหมายฉบบัต่างๆ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการควบคุม ป้องกนัดงัน้ี 

- เพื่อป้องกนัโรคระบาดซ่ึงอาจติดมากบัสัตวน์ ้ าท่ีมีการน าเขา้มาจากต่างประเทศ สร้างความเสียหายแก่
ธุระกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าภายในประเทศของไทย 

- เพื่อป้องกันมิให้น าสัตว์น ้ าน าสายพนัธ์ุท่ีเป็นอนัตรายหรืออาจจะเป็นอนัตรายต่อมนุษย์เขา้มาใน
ประเทศ เช่น ปลาปิรันยา และปลาปักเป้าเป็นตน้ 

- เพื่อเป็นการคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวน์ ้ ามิให้ถูกรบกวนจากสัตวน์ ้ าสายพนัธ์ุ
ต่างประเทศ 

- เพื่อเป็นการสงวนและคุม้ครองพนัธ์ุสัตวน์ ้าท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ 

- เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดของสัตวป่์า
และพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุหรือไซเตส 

-เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร ใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนดและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

๓. ผูท่ี้มีความประสงค์จะน าสัตวน์ ้ า และซากสัตวน์ ้ าเขา้มาในราชอาณาจกัร ตอ้งได้รับหนังสืออนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

 ๓.๑ หนงัสืออนุญาตตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงเรียกวา่ “ใบอนุญาตให้น าเขา้สัตว์
น ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า” 

 ๓.๒ หนงัสืออนุญาตตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงเรียกว่า “ใบแจง้อนุมติัน า
สัตวห์รือซากสัตวเ์ขา้และผา่นราชอาณาจกัร (แบบ ร.๖)” 

 ๓.๓ ด าเนินพิธีการทางศุลกากร 

 ๓.๔ การตรวจสอบเอกสารและสัตวน์ ้ าน าเขา้ โดยเจา้หนา้ท่ีประจ าด่านตรวจสัตวน์ ้ า ซ่ึงตอ้งใชเ้อกสาร
ประกอบการตรวจสอบดงัน้ี 

  - หนงัสืออนุญาตใหน้ าเขา้สัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า 

  - ใบแจง้อนุมติัน าสัตวห์รือซากสัตวเ์ขา้และผา่นราชอาณาจกัร (แบบ ร.๖) 
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  - หนงัสือรับรองสุขภาพสัตวน์ ้ า (animal health certificate) หรือหนังสือรับรองสุขอนามยั
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า (health certificate) จากทางราชการของประเทศท่ีส่งออกสัตวน์ ้า 

  - ใบขนสินคา้ หรือค าร้องขอผอ่นผนัรับของไปก่อน 

  - ใบตราส่งสินคา้ หรือ airway bill / bill of lading 

  - ใบก ากบัรายการสินคา้ 

  - ค  าขอน าเขา้อาหาร หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ใบอนุญาตผลิตอาหาร และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (เฉพาะกรณีน าเขา้ กุง้ และปลาทูน่า) 

- หนงัสือรับรองแหล่งก าเนิด  (เฉพาะกรณีการน าเขา้ปลาทูน่าครีบเหลือง) 

 ๓.๖ มาตรการเขม้งวดเฉพาะกลุ่มสินคา้สัตวน์ ้า 

  - ส าหรับกรณีการน าเข้ากุ้งซ่ึงมาจากการเพาะเล้ียง ท่ีน าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก หางไม่
สามารถแสดงหนงัสือรับรองสุขภาสัตว ์ละหนงัสือรับรองสุขอนามัยสัตวน์ ้ าได ้เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณา สั่งอายดั
สินคา้ทั้งหมด และเก็บตวัอย่างเพื่อท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบติัการ หากผลการตรวจสอบ
ไม่พบโรคหรือสารปนเป้ือนตอ้งห้าม เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาถอนอายดัสินคา้ แต่หากพบโรคหรือสารตอ้งห้ามท่ี
กฎหมาก าหนดจะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  - กรณีขอน าฉลามทุกชนิดหรือเปลือกหอยเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งแสดงหนังสือรับรอง
ชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้ าหรือหนังสืออ่ืนใดท่ีแสดงชนิดพนัธ์ุซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐ (ประเทศตน้ทาง) หรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ในการยื่นขออนุญาตน าเขา้ ทั้ งน้ีตามประกาศกรมประมง เร่ือง เอกสารหรือ
หลกัฐานอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการขออนุญาตใหน้ าสัตวน์ ้าบางชนิดเขา้มาในราชอาณาจกัร 

  - ปลาปักเป้าทุกชนิดและอาหารท่ีมีเน้ือปลาปักเป้าเป็นส่วนผสมเป็นอาหารท่ีห้ามผลิตห้าม
น าเขา้หรือจ าหน่าย ทั้งน้ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี๒๖๔) พ.ศ.๒๕๔๕ เร่ืองก าหนดอาหารท่ี
หา้มผลิตน าเขา้ หรือจ าหน่าย ของพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เน่ืองจากในตวัของปลาปักเป้ามีพิษท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติแก่ผูบ้ริโภคได ้
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ส ำหรับในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีม่ีดังนี้ 

- รับหนงัสืออนุญาตใหน้ าเขา้สัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า และใบ ร.๖ พร้อมเอกสารแนบเพื่อ
ท าการตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งตามกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบสัตวน์ ้าร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศุลกากร และสุ่มเก็บตวัอยา่งสัตวน์ ้ าตาม
สมควร ท าการวิเคราะห์เบ้ืองตน้และ/หรือส่งห้องปฏิบติัการเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งและโรคระบาดสัตว์
น ้าตามแต่ชนิดและความเส่ียงของสัตวน์ ้า 

- จดัท าหนงัสืออนุญาตน าสัตวห์รือซากสัตวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ใบ ร.๗) เสนอหวัหน้าด่าน
ตรวจสัตวน์ ้าเพื่อลงนามอนุญาตใหน้ าสัตวน์ ้านั้นๆ เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

 

ข้อมูลบุคลำกำร 

 
ขา้ราชการ ๑ คน  ลูกจา้งประจ า ๑ คน และ จา้งเหมาบริการ ๒ คน 
 
นายนิวติั อนุรักษช์นะชยั  ต าแหน่ง หวัหนา้ด่านตรวจสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาย ุ๕๓  ปี 
 
นายเลิศลพ เจือจ้ิน  ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต ์ส.๒  (ลูกจา้งประจ า) 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาย ุ๕๗ ปี 
 
นายวทิยา สีแกว้น ้าใส  ต าแหน่ง นกัวชิาการประมง   (จา้งเหมาบริการ) 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาย ุ๒๙ ปี 
 
นายสุธพล ป่าสวนสัก  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ   (จา้งเหมาบริการ) 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาย ุ๒๙ ปี 
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กำรพฒันำบุคลำกำร 

 

นายนิวติั  อนุรักษช์นะชยั  

เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร นกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบักลาง รุ่นท่ี ๗๙ 

                
 

 

งบประมำณ 

 

งบด ำเนินกำรทีไ่ด้รับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัประเทศ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการ
เช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม : พฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไดรั้บเงินจดัสรรรวม ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดใชไ้ป ๒๔,๐๔๑.๖๗ บาท (ธนัวาคม ๕๙ - มิถุนายน ๖๐) 
 
แผนงาน : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ
พฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรกรสามาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
ไดรั้บเงินจดัสรรรวม ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดใชไ้ป ๑๐๘,๘๘๕.๐๐ บาท (ธนัวาคม ๕๙ - มิถุนายน ๖๐) 
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แผนงาน : ยทุธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ
พฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรกรสามาตรฐาน 
กิจกรรม : เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 
ไดรั้บเงินจดัสรรรวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดใชไ้ป ๓๔,๙๕๐.๐๐ บาท (มีนาคม ๖๐ - มิถุนายน ๖๐) 

 

แผนงาน : ยทุธศาสตร์อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ โครงการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมาย 
กิจกรรม : แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
ไดรั้บเงินจดัสรรรวม ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดใชไ้ป ๑๕๒,๐๕๙.๒๗ บาท (ธนัวาคม ๕๙ - มิถุนายน ๖๐) 
 

งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

ผลการด าเดินงานด่านตรวจสัตวน์ ้ าจงัหวดักาญจนบุรีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

กจิกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 

๑. ตรวจสอบสัตวน์ ้า ซากสัตวน์ ้ า ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตสัตวน์ ้า ระหวา่งประเทศ 

แผน ๓๕๐ คร้ัง  ผล ๗๖๘ คร้ัง 

๒. ตรวจป้องกนัการลกัลอบน าเขา้และส่งออก  แผน ๑,๑๓๔ คร้ัง ผล ๑,๖๔๙ คร้ัง 

ในพื้นท่ีปกติ(ด่านพุน ้าร้อน) ๑,๖๔๓ คร้ัง  นอกพื้นท่ีปกติ(ด่านเจดียส์ามองค)์ ๖ คร้ัง 

๓. สุ่มตวัอยา่งสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้(กายภาพ/สารตกคา้ง) แผน ๕๒๕ คร้ัง  ผล ๖๗๗คร้ัง 

๔. การประชาสัมพนัธ์     แผน ๑๑๖ คร้ัง  ผล ๑๕๔ คร้ัง 
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กรำฟที ่1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 
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ตำรำงที ่1กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 

ที่ กจิกรรม 
 
หน่วย 
นับ 

ผลกำรปฏิบัติงำน                                                       
๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ 

ตค. 
59 

พย. 
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

1 
กจิกรรม ตรวจสอบและรับรอง
คุณภำพสินค้ำประมง 

 คร้ัง  503  674  912  345  353  461  

  

1.1 ตรวจสอบสัตวน์ ้า ซากสัตวน์ ้า 
ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ผลิตสัตวน์ ้า ระหวา่งประเทศ 

 คร้ัง  159  215  295  18  20  61  

       - ตรวจสอบการน าเขา้  คร้ัง  159  215  295  18  20  61  
       - ตรวจสอบการส่งออก  คร้ัง  -    -    -    -    -    -    

  
1.2 ตรวจป้องกนัการลกัลอบน าเขา้
และส่งออก 

 คร้ัง  159  218  295  300  310  367  

  
     - การตรวจในพื้นท่ีปฏิบติังาน
ปกติ 

 คร้ัง  159  215  295  300  310  364  

  
     - การตรวจนอกพื้นท่ีปฏิบติังาน
ปกติ 

 คร้ัง  -    3  -    -    -    3  

  1.3 สุ่มตวัอยา่งสัตวน์ ้าน าเขา้ ตวัอยา่ง  159  215  295  2  -    6  
       - สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ ตวัอยา่ง  159  215  295  2  -    6  
       - สุ่มเพื่อตรวจสารตกคา้ง    ตวัอยา่ง  -    -    -    -    -    -    
       - สุ่มเพื่อตรวจโรค             ตวัอยา่ง  -    -    -    -    -    -    
  1.4. การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 26  26  27  25  23  27  

        - การแจกเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ คร้ัง -    -    -    -    -    -    

        - การใหค้  าแนะน า คร้ัง 26  26  27  25  23  27  
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กจิกรรม เพิม่ศักยภำพกำรแข่งขันให้กบัเกษตรกรและผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 

 ตรวจบูรณาการป้องกนัการลกัลอบน าเขา้ ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้า หรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า  

แผน ๑๐ คร้ัง  ผล ๙๕ คร้ัง 
 

กรำฟที ่2 กิจกรรม เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

 
 

ตำรำงที ่2 กิจกรรม เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

ที่ กจิกรรม 
 

หน่วย 
นับ 

ผลกำรปฏิบัติงำน                                                       
๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ 

ตค. 
59 

พย. 
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

2 
กจิกรรม เพิม่ศักยภำพกำรแข่งขัน
ให้กบัเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
ประมงสู่ตลำดอำเซียน 

 คร้ัง  26  26  27  5  6  5  

                             
     - ตรวจบูรณาการป้องกนัการ
ลกัลอบน าเขา้ ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้า 
หรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า 

 คร้ัง  26  26  27  5  6  5  
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กจิกรรม แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 

 ตรวจสอบการน าเขา้ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้า หรือผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้าท่ีไดม้าจากการท าการประมง  

แผน ๑๔๐ คร้ัง  ผล ๘๗๐ คร้ัง 

กรำฟที ่3 กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

 
 

ตำรำงที ่3 กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

ที่ กจิกรรม 
 

หน่วย 
นับ 

ผลกำรปฏิบัติงำน                                                       
๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐ 

ตค. 
59 

พย. 
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

3 กจิกรรม แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย  คร้ัง  159  215  295  45  57  99  

  
 ตรวจสอบการน าเขา้ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้า หรือ
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีไดม้าจากการท าการประมง 

 คร้ัง  159  215  295  45  57  99  

       - ตรวจสอบการน าเขา้  คร้ัง  159  215  295  45  57  99  
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กจิกรรม พฒันำระบบกำรให้บริกำรเช่ือมโยงทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 

 ๑.การออกใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสัตวน์ ้าผา่นระบบ Fisheries Single Window 

 แผน ๔๓๒ คร้ัง ผล ๑,๔๓๐ คร้ัง   (พ.ร.ก. การประมง ๓๕๗ ฉบบั  พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ์๗๑๖ ฉบบั)  

 ๒.การออกใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสัตวน์ ้าดว้ยระบบเอกสาร (Manual)   

แผน ๑๕๐ คร้ัง ผล ๑๘คร้ัง     (พ.ร.ก. การประมง ๖ ฉบบั    พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ์๑๒ ฉบบั) 
 

กรำฟที ่4 กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ตำรำงที ่4 กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้ริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ กจิกรรม 
 

หน่วย 
นับ 

ผลกำรปฏิบัติงำนแบบรำยเดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตค. 
59 

พย. 
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

4 
กจิกรรม พฒันำระบบกำรให้บริกำรเช่ือมโยงทำง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

 ฉบับ  152  296  178  180  246  396  

  
4.1 การออกใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสัตวน์ ้าผา่น
ระบบ Fisheries Single Window 

 ฉบบั  152  296  178  180  228  396  

  
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. 2558 

 ฉบบั  38  74  44  45  57  99  

  
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด
สัตว ์พ.ศ. 2558 

 ฉบบั  76  148  90  90  114  198  

            - ร. 6  (น าเขา้)  ฉบบั  38  74  44  45  57  99  
            - ร. 6  (น าผา่น)  ฉบบั  -    -    -    -    -    -    
            - ร. 7  ฉบบั  38  74  44  45  57  99  
            - ร. 8  ฉบบั  -    -    -    -    -    -    
            - ร. 9  ฉบบั  -    -    2  -    -    -    

  
     - การออกหนงัสือก ากบัการจ าหน่ายสัตวน์ ้า
น าเขา้ (IMD) 

 ฉบบั  38  74  44  45  57  99  

  
4.2 การออกใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสัตวน์ ้าดว้ย
ระบบเอกสาร (Manual) 

 ฉบบั  -    -    -    -    18  -    

  
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. 2558 

 ฉบบั  -    -    -    -    6  -    

  
     - การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด
สัตว ์พ.ศ. 2558 

 ฉบบั  -    -    -    -    12  -    
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ตำรำงที ่5 ชนิด/ปริมาณ  สัตวน์ ้าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 

ปูทะเล      
มีชีวติ 
(กก.) 

ปูแช่เยน็
(กก.) 

หมึก   
(กก.) 

กุง้ทะเล  
แช่เยน็
(กก.) 

ปลาทะเล
(กก.) 

หอยแครง
มีชีวติ
(กก.) 

อ่ืนๆ
(กก.) 

 

รวม  (กก.) 

๑๒,๓๕๐ ๗๕,๕๘๐ ๒๐๗,๘๙๒ ๑,๔๐๐ ๑,๑๕๑๓๗๐ ๔๒๐,๑๑๐ ๒,๑๐๐ ๑,๘๗๐,๗๙๒ 

 

กรำฟที ่5 ชนิด/ปริมาณ  สัตวน์ ้าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ตำรำงที ่6 ชนิด/มูลค่า  สัตวน์ ้าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 

ปูทะเล   
มีชีวติ 
(บาท) 

ปูแช่เยน็
(บาท) 

หมึก   
(บาท) 

กุง้ทะเล
แช่เยน็
(บาท) 

ปลาทะเล
(บาท) 

หอยแครง 
มีชีวติ 
(บาท) 

อ่ืนๆ
(บาท) 

 

รวม (บาท) 

๘๖๔,๕๐๐ ๖,๐๔๖,๔๐๐ ๔,๑๕๗,๘๔๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๕๗,๕๖๘,๕๐๐ ๘,๔๐๒,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๗๗,๔๒๔,๒๔๐ 

 

กรำฟที ่6 ชนิด/มูลค่า  สัตวน์ ้ าน าเขา้ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
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 “เป็นองกรค์กรทีมุ่่งพฒันา และบริหารการเปลีย่นแปลงเพือ่การประมงทีย่ัง่ยนื”  

 

ปัญหำ อปุสรรคในกำรปฏบัิติงำน 

 ๑.เน่ืองจากชายแดนบา้พุน ้ าร้อนและด่านเจดียส์ามองค์ มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่คล้ายคลึงหรือ

เหมือนกบัชายแดนดา้นอ่ืนๆ โดยท่ีมิใช่เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นเมืองต่อเมือง หน่วยงานตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน

ไม่ไดอ้ยู่ในบริเวณเดียวกนัท าให้การตรวจปล่อยสินคา้มีความซับซ้อนและไม่สะดวกอยู่บา้ง ท าให้อาจจะเกิด

ความเสียหายต่อสินคา้สัตวน์ ้าไดโ้ดยเฉพาะการขนส่งสัตวน์ ้ามีชีวติ และซากสัตวน์ ้ าท่ีโดยสภาพแลว้จะมีโอกาส

เน่าเสียไดง่้ายถา้มีการเก็บรักษาท่ีไม่เหมาะสม 

 ๒.การผา่นแดนของคนและสินคา้ปัจจุบนัยงัมีลกัษณะ วธีิชาวบา้น ท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี

ตอ้งใชค้วามยดืหยุน่สูง ซ่ึงจะเป็นปัญหาในการปฏิบติังานในอนาคตเม่ือด่านมีการยกระดบัมาตรฐานข้ึน 

 


