
 

 
 

 

รายงานประจ าปี ในรอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) 

ด่านตรวจสัตว์น  าปาดังเบซาร ์
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 รายงานประจ้าปี 2560 ในรอบ 6 เดือน ของด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ จัดท้าขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ในรอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น อ้านาจหน้าที่ 
โครงสร้างผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลสถิติการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น้้าและซากสัตว์น้้า ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ้าปี 2560 ในรอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจ
ทั่วไป ไม่มากก็น้อย 

ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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                   3–5      ข้อมูลเบื้องต้น 
6      อ านาจหน้าที่ 
7      โครงสร้างผู้บริหาร 
8      บุคลากรของหน่วยงาน 
9      การพัฒนาบุคลากร 
10      งบประมาณ 
11      ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
14      ข้อมูลสถิติการน าเข้า ส่งออก สัตว์น้ า และซากสัตว์น้ า 
18      งานวจิัย 
19      ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
หน้า 
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ด่านปาดังเบซาร์ ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2461 ซึ่งต่อมาได้ก้าหนดให้เป็นด่านพรมแดนของท่า
กรุงเทพฯ ตามกฎกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 จนถึงปี พ.ศ. 2481 ได้ยก
ฐานะเป็น “ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์” ตามกฎกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2481 โดยได้ใช้
สถานที่ของสถานีรถไฟร่วม (สถานี 1) ปาดังเบซาร์ ซึ่งอยู่ในดินแดนของประเทศมาเลเซียเป็นที่ท้าการด่านฯ ตาม
สัญญาระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐมลายูกับรัฐบาลสยาม ทั้งนี้ เ พ่ือความสะดวกในการเดินรถไฟ ระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับเมืองกลันตัน ไทรบุรี ปะลิส และสหพันธรัฐมลายู ในปี  พ.ศ. 2531 ได้สร้างอาคารที่ท้า
การด่านฯ ขึ้นเพื่อเป็นที่ท้าการถาวรบนพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร่ และปี 2558 ได้ท้าการปรับปรุงภายใต้โครงการพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเบื องต้น 



รายงานประจ าปี 2560 ในรอบ 6 เดือน ด่านตรวจสตัว์น้ าปาดังเบซาร์ Page 5 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ จัดตั้งขึ้นตามค้าสั่งกรมประมง ที่ 364/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2547 
เพ่ือท้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ การน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิตสัตว์น้้า 
ทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เดิมใช้ชื่อ “ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 
กรมประมงได้ปรับโครงสร้างองค์กรและได้มีค้าสั่งกรมประมง ที่ 2/2554 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 เปลี่ยน
ชื่อเป็น “ด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์” จนถึงปัจจุบัน 

สถานที่ตั้ง 

ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร CIQ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ถนนสายสะเดา-ปาดังเบซาร์ 
ต้าบลปาดังเบซาร์ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

เวลาท าการ 

เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีช่องทางเปิดผ่านเข้า-ออก 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. บริเวณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสัญจร ขนส่งสินค้า   

          2.   บริเวณสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ กรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวิร์ธ 
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เขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 ต้าบลของอ้าเภอสะเดา ได้แก่ ต้าบลปาดังเบซาร์ ต้าบล
ทุ่งหมอ และต้าบลท่าโพธิ์ 

 

ทิศเหนือ   ติดกับพ้ืนที่ต้าบลทุ่งหมอ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ทิศใต้    ติดกับพ้ืนที่รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก   ติดกับพ้ืนทีต้่าบลสะเดา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก   ติดกับพ้ืนที่ต้าบลทุ่งหมอ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและ 
ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
น้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการ
ผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(4) ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต  

(5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้้า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

(6) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ านาจหน้าที่ 
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ฉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ถาวร ทันใจ 
ผู้อ านวยการ 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลติ 

      โครงสร้างผู้บริหาร 

 

นายอดิศร พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง 
รองอธิบดีกรมประมง 

 

นางอุมาพร พิมลบุตร 
รองอธิบดีกรมประมง 

 

ดร.ช านาญ พงษ์ศรี 
รองอธิบดีกรมประมง 

 

 

นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา 
ผู้อ านวยการ 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 
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ฉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บุคลากรของหน่วยงาน 

ข้าราชการ 

 

นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์ 
ต้าแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
การศึกษา : -วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 

-นิติศาสตรบัณฑิต 
-ศิลปศาสตรบัณฑิต 

      -ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต 
อายุ :  46 ปี 

 

นางสาวสุภาวดี จุลนวล 
ต้าแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 
อายุ :  28 ปี 

ลูกจ้างประจ า 

 

นายเกียรตินันท์ เพ็ชร์แก้ว 
ต้าแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ 
การศึกษา : มศ.3 
อายุ :  58 ปี 

พนักงานราชการ 

 

นายโชคชัย ราชแก้ว 
ต้าแหน่ง : นักวิชาการประมง 
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
อายุ :  38 ปี 

พนักงานจ้างเหมา 

 

นายกิตติศักดิ์ วงค์สุวรรณ 
ต้าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
อายุ :  26 ปี 
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 การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการ
ผลิต กรมประมง มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะความรู้ กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการจัดอบรม สัมมนา โครงการหลักสูตรต่างๆ อย่างหลากหลาย  
 บุคลากรของด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์  ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา โครงการหลักสูตรต่างๆ 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ดังนี้ 

1.  นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต (23-25 พฤศจิกายน 2559) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต กรมประมง 

2. หลักสูตรบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมงตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560) จัดโดย
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรมประมง 

3. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง รุ่นที่ 
1/2560 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 ) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning)  

2. นางสาวสุภาวดี จุลนวล ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port 

State Measures) ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงผู้ตรวจเรือและสินค้าประมงตามมาตรการฯ 
(PSM Inspector)” (18-21 ธันวาคม 2559) จัดโดยกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมง
ต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่ 
1/2560 (ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) 

3. นายโชคชัย ราชแก้ว ต าแหน่งนักวิชาการประมง ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. หลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าภายใต้ระบบเช่ือมโยงค าขอกลาง (23 

มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
2. หลักสูตรการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย (Thailand 

Rapid Alert System for food and feed : THRASFF) (23-23 กุมภาพันธ์ 2560) จัด
โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 การพัฒนาบุคลากร 
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 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 570,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 233,021.91 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 40.88 มีรายละเอียดตามกิจกรรม ดังนี้  

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

 

 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 52,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จ่าย 9,207.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17.71 มีรายละเอียดตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจา่ยงบสาธารณูปโภค ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดร้ับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง 170,000.00 68,912.40 40.54 

2 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

70,000.00 34,300.00 49.00 

3 แก้ไขปัญหาการท้าประมงผดิกฎหมาย 280,000.00 113,135.91 40.41 

4 
พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

50,000.00 16,674.00 33.35 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดร้ับ  

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย  

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 
พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

11,000.00 3,431.70 31.20 

2 
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

41,000.00 5,775.31 14.09 

งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 

งบสาธารณูปโภค 
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 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ประจ้าปี 2560 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 
มีนาคม 2560) จ้าแนกตามกิจกรรม ดังนี้  

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 

1 กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง ครั้ง 2146 2,541 118.41 
2 กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า ครั้ง 24 22 91.67 
3 กิจกรรม เพิม่ศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการประมงสูต่ลาดอาเซยีน 
ครั้ง 6 7 116.67 

4 กิจกรรม แกไ้ขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ครั้ง 330 783 237.27 
5 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
ฉบับ 1953 5142 263.29 

 

 
  

 มีการตรวจสอบสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้้าระหว่าง
ประเทศ 462 ครั้ง โดยตรวจสอบการน้าเข้า 344 ครั้ง และตรวจสอบการส่งออก 118 ครั้ง ตรวจป้องกันลักลอบ
น้าเข้าและส่งออก 1,830 ครั้ง โดยการตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ 1,785 ครั้ง และการตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ปกติ 45 ครั้ง สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าเบื้องต้น 124 ครั้ง โดยสุ่มเพ่ือตรวจทางกายภาพ 88 ตัวอย่าง สุ่มเพ่ือ
ตรวจสารตกค้าง 22 ตัวอย่าง และสุ่มเพ่ือตรวจโรค 14 ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์ 124 ครั้ง โดยการแจก
เอกสารสิ่งพิมพ์ 65 ครั้ง และการให้ค้าแนะน้า 59 ครั้ง การตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต 1 ครั้ง    

   

      

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

       กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 1 
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 มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคจากสัตว์น้้าน้าเข้า 22 ครั้ง 

  
 

 
 

 มีการตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 7 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า 2 

       กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 3 
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 มีการตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ได้มาจากการท้าการประมง 
783 ครั้ง โดยตรวจสอบการน้าเข้า 708 ครั้ง และตรวจสอบการส่งออก 75 ครั้ง 
 

  

 

 
 
 

       กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 4 
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 มีการออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าผ่านระบบ Fisheries Single Window จ้านวน 5,063 
ฉบับ โดยออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 จ้านวน 1,191 ฉบับ  ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จ้านวน 2,669 ฉบับ ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) จ้านวน 
1,203 ฉบับ การออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าด้วยระบบเอกสาร (Manual) จ้านวน 79 ฉบับ โดยออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 จ้านวน 23 ฉบับ ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 จ้านวน 55 ฉบับ ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) จ้านวน 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 สินค้าที่มีการน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560 จ้าแนกตามประเภทได้ ดังนี้ 

1. สัตว์น้้ามีชีวิต ได้แก่ หอยลาย และหอยจุ๊บแจง 
 

     
 

2. ซากสัตว์น้้า จ้าแนกเป็นสินค้าแช่แข็ง ได้แก่ ปลาทูปากจิ้งจก ปลาหางแข็ง และปลาทูลัง สินค้าแช่
เย็น ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลาปากคม ปลาหลังเขียว ปลาจวด ปลาทรายแดง ปลาเม็ดขนุน ปลา
ดาบเงิน ปลาอีปุดตาโต เป็นต้น และสินค้าหมักเกลือ ได้แก่ กุ้งฝอยหมักเกลือ ปลาเบญจพรรณหมัก
เกลือ และหนังปลากระเบนหมักเกลือ 
 

     

     

       กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 

ข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออก สัตว์น  า และซากสัตว์น  า 

การน าเข้า 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้ามีชีวิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรมั) มูลค่า (บาท) 
ตุลาคม 2559 - - 
พฤศจิกายน 2559 6,540 184,994.92 
ธันวาคม 2559 - - 
มกราคม 2560 - - 
กุมภาพันธ ์2560 11,400 509,715.78 
มีนาคม 2560 35,310 1,561,630.13 

รวม 53,250 2,256,340.83 
 

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลปริมาณ และมูลคา่การน้าเขา้สัตว์น้้ามีชีวิตแยกตามชนิด ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

                    

ตารางที่ 5 ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าซากสตัว์น้้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรมั) มูลค่า (บาท) 
ตุลาคม 2559 1,449,180 39,242,296.12 
พฤศจิกายน 2559 1,708,530 45,686,082.29 
ธันวาคม 2559 1,631,614 32,475,072.08 
มกราคม 2560 1,402,550 21,838,994.27 
กุมภาพันธ ์2560 1,366,588 16,443,273.84 
มีนาคม 2560 1,687,736 24,857,937.14 

รวม 9,246,198 180,543,655.74 
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ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลปริมาณการน้าเข้าซากสตัว์น้้าแยกตามชนิด ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 
ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลมูลค่าการน้าเข้าซากสตัว์น้้าแยกตามชนิด ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 
 

 
 สินค้าท่ีมีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ รหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560 จ้าแนกตามประเภทได้ ดังนี้ 

1. สัตว์น้้ามีชีวิต ได้แก่ ลูกปลากะพงขาวและปลาสวยงาม 
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2. ซากสัตว์น้้า จ้าแนกเป็นสินค้าแช่เย็น ได้แก่ ปลาทูแขก กุ้งขาว และสินค้าแช่แข็ง ได้แก่ เนื้อปลา
ทรายแดงบดปรุงรส 
 

  
ตารางที่ 6 ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกสตัว์น้้ามีชีวิต ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรมั) มูลค่า (บาท) 
ตุลาคม 2559 733,350  769,500.00 
พฤศจิกายน 2559 882,470 860,930.00 
ธันวาคม 2559 830,600 766,300.00 
มกราคม 2560 721,890 676,570.00 
กุมภาพันธ ์2560 936,000 905,520.00 
มีนาคม 2560 1,393,900 1,259,045.00 

รวม 5,498,210 5,237,865.00 
 

ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกสตัว์น้้ามีชีวิต ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกซากสัตว์น้้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรมั) มูลค่า (บาท) 
ตุลาคม 2559 75,036  8,716,046.61 
พฤศจิกายน 2559 70,151 8,168,211.89 
ธันวาคม 2559 87,551 10,524,716.26 
มกราคม 2560 69,936 7,677,769.09 
กุมภาพันธ ์2560 69,048 7,851,674.54 
มีนาคม 2560 74,086 6,152,021.09 

รวม 445,808 49,090,439.48 
 

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลปริมาณ และมูลคา่การส่งออกซากสัตว์น้้าแยกตามชนิด ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
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  เนื่องจากกฎหมายและกฎหมายล้าดับรองที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น พระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการศึกษาเพ่ือท้า
ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างมากจึงอยาก
เสนอให้ทางกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต จัดการประชุมชี้แจงในเรื่องกฎหมายดังกล่าวให้แก่
บุคลากรของกองฯ ทั้งหมด เพ่ือให้ทราบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 


