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สัตว์น้้า    

ทางผู้จัดท้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและผู้ทีส่นใจจะน้าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  
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การวิเคราะห์เส้นทางการน าเข้าและส่งออกสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ส าคัญ 

1.ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสตัว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560      

               การน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการ
น้าเข้าทั งสิ น 54,230.83 ตัน  มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 598.90 ล้านบาท  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าปลากะตักเป็นปลาชนิดที่
ส้าคัญมีปริมาณและมูลค่าของการน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีน้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดสูงสุดเป็นอันดับ
แรก โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 32,376.53 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 137.09 ล้านบาท 
รองลงมาได้แก่ ปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาด มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 5,968.45 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 28.30 ล้าน
บาท   เคย มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 2,824.13 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 23.86 ล้านบาท  หอยแมลงภู่มีปริมาณการน้าเข้า
ทั งสิ น 2,265.05 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 13.66 ล้านบาท   ปูแสม มีปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 2,215.43 ล้านบาท  มีมูลค่าการ
น้าเข้าทั งสิ น 51.35 ล้านบาท และหอยลาย ปริมาณการน้าเข้าทั งสิ น 1,712.55 ล้านบาท  มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 39.52 ล้านบาท 
ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1)   

ตารางที่ 1. แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น ้าชนิดที่ส้าคัญที่น้า เข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด ในช่วง                
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560  (สิ นสุด ต.ค.60) 

          
       ชนิด 

ปี พ.ศ.                  รวม 
2559 2560 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
ปลากะตัก 15,304.52 67.65 17,072.01 69.44 32,376.53 137.09 
ปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)
คละขนาด 

2,637.47 14.97 3,330.98 13.32 5,968.45 28.30 

เคย 885.13 6.59 1,939.00 17.27 2,824.13 23.86 
หอยแมลงภู ่ 751.1 4.87 1,513.95 8.79 2,265.05 13.66 
ปูแสม 1,504.82 37.14 710.61 14.21 2,215.43 51.35 
หอยลาย 1,248.40 30.22 464.15 9.3 1,712.55 39.52 
อื่นๆ 4,065.84 164.32 2,802.85 140.81 6,868.69 305.12 
รวม 26,397.28 325.76 27,833.55 273.14 54,230.83 598.90 

  

  

ภาพที่ 1 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสตัว์น ้าชนิดที่ส้าคญัที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในช่วงระหว่าง           
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 



2 
 

       

         1.1 วิเคราะห์เส้นทางสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด 3 อันดับ 

                การน าเข้าปลากะตัก ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราดในปี พ.ศ.2559 – 2560 (สิ นสุดต.ค.60) มีการน้าเข้าทั งสิ น  
32,376.53 ตัน มีมูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น 137.09 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลากะตักผ่านช่องทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดั
ตราด พบว่ามีปริมาณการน้าเข้าสงูในช่วงเดือน กันยายนจนถึงตุลาคม โดยในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณการน้าเข้าปลากะตัก
สูงสุด น้าเข้าทั งสิ น 4,671.35 ตัน (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณ และมลูค่าของปลากะตักที่น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด                                       
จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม 692.58 2.08 1,373.49 5.49 2,066.07 7.57  1,033.04  
กุมภาพันธ ์ 1,063.42 3.19 1,423.91 5.7 2,487.33 8.89  1,243.67  
มีนาคม 1,802.06 5.41 1,291.00 5.16 3,093.06 10.57  1,546.53  
เมษายน 1,649.22 7.28 1,466.80 5.87 3,116.02 13.15  1,558.01  
พฤษภาคม 2,336.62 11.68 1,535.70 6.14 3,872.32 17.82  1,936.16  
มิถุนายน 1,182.18 5.91 484.4 2.37 1,666.58 8.28  833.29  
กรกฎาคม 668.07 3.34 1,072.68 5.02 1,740.75 8.36  870.38  
สิงหาคม 143.68 0.72 1,660.49 6.64 1,804.17 7.36  902.09  
กันยายน 738.07 4.02 3,187.56 12.75 3,925.63 16.77  1,962.82  
ตุลาคม 1,095.37 5.88 3,575.98 14.3 4,671.35 20.18  2,335.68  
พฤศจิกายน 1,923.68 9.55 - - 1,923.68 9.55 1,923.68 
ธันวาคม 2,009.57 8.59 - - 2,009.57 8.59 2,009.57 
รวม 15,304.52 67.65 17,072.01 69.44 32,376.53 137.09 16,188.27 

 

 

เพื่อท้าการติดตามศึกษาเส้นทางการน้าเข้าสินค้าสตัว์น ้าข้างต้นดังนี    

เมื่อผู้น้าเขา้ ไดร้ับอนุญาตใหน้้าเขา้สัตว์น ้าแล้วจะท้าการขนส่งสตัว์น า้ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเลก็ หรือ ขนส่งสัตว์น ้าทางเรือ
ขนถ่ายเพื่อนบ้าน ขึ นที่ท่าเทียบเรอืตามประกาศกรมประมง  พบว่า การน้าเข้าปลากะตักได้มาจาการท้าประมงอวนล้อมจบัปลา
กะตักของเรือประมงสญัชาติกัมพชูา มีลักษณะสดทั งตัวแช่เย็น จะท้าการน้าเข้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่รักษาความเย็น เข้ามา
ประมาณหลายคันต่อวัน    จากการรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ/ผู้ซื อสัตว์น ้า สรุปไดด้ังนี  
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ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลผู้น้าเข้าและตัวแทนออกของปลากะตัก น้าเขา้ผ่านทางด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดตราด 

ผู้น้าเข้า ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอ้านาจ 
ผู้น้าเข้า ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

ห้างหุ้นส่วนจา้กัด สมชาย 
ไดรดแ์อนโชวี ่

187 หมู่ 9 ต.หาด
เล็ก  อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด  

0850964500 นางสาวมาลี พิกุลสุข  308 ม.2 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด  

081-3449954 

นางสาวศิมาพร   ปรีดานนท ์  293/5 ม.5 ต.หาด
เล็ก   อ. คลองใหญ่ 
จ.ตราด  

 นางสาวศิมาพร  ปรีดานนท์   293/5 ม.5 ต.หาด
เล็ก อ. คลองใหญ่    
จ.ตราด  

 

นางสายชล ท่าพริก  107 หมู่ 5  ต.ไม้รูด     
อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

081-3578968 นางสายชล ท่าพริก  107 หมู่ 5  ต.ไม้รูด 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

081-3578968 

นายจักรกรินศน์  อินทรประเสริฐ  367/1 ม.7 ต.
คลองใหญ่ อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด  

088-5275374 นายจักรกรินศน์ อนิทรประเสรฐิ  367/1 ม.7 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด  

088-5275374 

นางสาววณิชยา ราชสมบูรณ์   53 หมู่ 1 ต.หาด
เล็ก    อ.คลองใหญ่ 
จ. ตราด  

086-9078777 นางสาววณิชยา  ราชสมบูรณ์   53 หมู่ 1 ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ. ตราด  

086-9078777 

นายธนวัฒน์    ห้วงเกษม  14/1 ม.5 ต.หาด
เล็ก    อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด  

081-9067880 
/083-0787885 

นายธนวัฒน์ หว้งเกษม  14/1 ม.5 ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

081-9067880 
/083-0787885 

นายจตุพล อริยบุตร 297 หมู่ 5 ต.คลอง
ใหญ่ อ. คลองใหญ่ 
จ.ตราด    

 นายจตุพล อริยบุตร 297 หมู่ 5 ต.คลอง
ใหญ่ อ. คลองใหญ่   
จ.ตราด    

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ   บวัแก้ว 276 ม.5 ต.หาดเล็ก      
อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

081-9839121 นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวแก้ว 276 ม.5 ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

081-9839121 

นางสาวธัญรดี  ประสิทธิเวช  75/1 หมู่ 3 .ต.
หนองคันทรง อ.
เมือง จ.ตราด 
23110 

063-8906328 นางสาวธัญรดี ประสิทธิเวช   75/1 หมู่ 3 .ต.หนอง
คันทรง อ.เมือง จ.
ตราด 23110 

063-8906328 

นางสาวจันทร   สุขสวัสดิ์ 187/15 ม.9 ต.
คลองใหญ่ อ.คอลง
ใหญ่ จ.ตราด 
23110 

 087-6119628 นางสาวจันทร สุขสวัสดิ ์ 187/15 ม.9 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คอลงใหญ่ จ.
ตราด 23110 

 087-6119628 

นายเอกธนัช    วสุวรรธนะ 137/32 ม.3 ต.
คลองใหญ่ อ.คลอง
ใหญ่ จ .ตราด 
23110 

087-0473034 นายเอกธนัช วสุวรรธนะ 137/32 ม.3 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ .
ตราด 23110 

087-0473034 

นางสาวอรว ีสมเรือน  50/359 ซอย
กรุงเทพกรีฑา 7  
หัวหมาก บางกะป ิ
10240 

 089-4842112 นางสาวอรว ีสมเรือน  50/359 ซอยกรุงเทพ
กรีฑา 7  หัวหมาก 
บางกะปิ 10240 

 089-4842112 
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ตารางที่ 4 แสดงตลาดที่สา้คัญและข้อมูลผู้รับซื อปลากะตัก น้าเข้าผา่นทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด 

 
จังหวัด 

 

 
ตลาด/สถานท่ี รวบรวม 

 

ผู้รับซื อ 
ชื่อบุคคล/สถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู่ โทร. 

ตราด โรงปลาเกลือ ไม้รูด  บ.ศรีณีวาส เทรดดิ ง จ้ากัด   2/9  ถนนสีลม 13 แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

02-2668449 

ตราด ตากแห้ง แผงปลาจันทร  บ.ศรีณีวาส เทรดดิ ง จ้ากัด   2/9  ถนนสีลม 13 แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

02-2668449 

ตราด ขายส่งสด-ตากแห้ง แผงปลา แหลม
กลัด  

ขายส่งสด-ตากแห้ง แผงปลา 
แหลมกลัด 

 59 ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมือง 
ตราด  

 

ตราด  บ.น ้าปลาตราดพรพิมล1991จ้ากัด   บ.น ้าปลาตราดพรพิมล
1991จ้ากัด  

 24/4 หมู่ 2 ต.แหลมงอบ อ.แหลม
งอบ  จ.ตราด   

032-574-351 

ระยอง ตากแห้ง นายเอเย่นต ์ทิมกระจา่ง นายเอเย่นต์ ทิมกระจา่ง  37/1 ม.6 ต.แกลง อ.เมือง        
จ.ระยอง 

038-292605, 
038-292269 

ชลบุร ี บ.ทิพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากัด 
(บ้านบึง) 

โรงปลาเกลือ ไม้รูด  27 ม.3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด 23110 

081-3578968 

กรุงเทพมหานคร ขายส่งปลาสด-ตากแห้ง บ.ศรีณีวาส 
เทรดดิ ง จ้ากัด 

แผงปลาจันทร  ตากแห้ง แผงปลาจันทร  219/7 
ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ ตราด 
23110  

087-6119628 

ประจวบคีรีขันธ ์ ขายปลกี ขายส่ง แววตา โต๊ะทอง 
บางสะพาน 

นาง แววตา โต๊ะทอง  12/9 หมู่ที่ 1 ต้าบลแม่ร้าพึง 
อ้าเภอบาง สะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์77140 

  

ชุมพร ขายส่งสด-ตากแห้ง หจก.ดรายฟิช  หจก. ดรายฟิช  319/6 ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่ง
ตะโก จ.ชุมพร 
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ภาพที่ 2  เส้นทางการน าเข้าปลากะตักผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
 

 
 

 

 

 

เส้นทางการน าเข้าปลากะตักผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราดเส้นทางการน าเข้าปลากะตักผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราด 

สถานที่ตรวจสนิค้าขาเข้า-ขาออก 

ถูกต้อง ด าเนินพิธีการทางศุลกากร ดา่น
ตรวจสัตว์น  าฯตรวจปล่อยและออก

ใบอนุญาตและหนังสือที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบต่อไป 

ต้นทางสินค้า : มาจากการท าประมง ใน
เขตจังหวัดเกาะกง กัมพชูา  

ปลายทางสินค้า 

ล าเลียงโดยรถบรรทุกจาก DOCKING PORT FOR 
FISHING BOATS LYP GROUP CO.,LTD,KOH 
KONG, CAMBODIA  ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
หาดเล็ก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เวลา ½ 
ชั่วโมง 

ด่านฯตรวจสอบสัตว์น  าเบื องต้นตามทีข่อใบอนุญาตฯรว่มกับ
ศุลกากร      เจ้าหน้าที่ศุลกากรLock seal ก่อนไปสถานชั่ง 
 

 บจก.น  าปลาตราดพรพิมล1991 
อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

 บจก.ทิพรสผลิตภัณฑ์อาหาร  
(บ้านบึง)  

สถานทีช่ั่งน  าหนกัปลา 

 ตากแหง้ แผงปลาจันทร  อ.คลองใหญ ่ 
             จ.ตราด 

 ขายสง่สด-ตากแห้ง แผงปลา แหลมกลัด อ.เมือง ตราด 
 ตากแหง้ อ.เมือง  จ.ระยอง 
 ขายสง่สด-ตากแห้ง หจก.ดรายฟิช  อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 
 ขายสง่ปลาสด-ตากแห้ง บจก.ศรีณีวาส เทรดดิ ง กรุงเทพฯ 
 ขายปลีก ขายส่ง บางสะพาน  จ.ประจวบฯ 

ตรวจสอบร่วมกัน 
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การน าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่) คละขนาด ทางด่านตรวจสัตวน์ ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560 (สิ นสุดต.ค.60) มีการ
น้าเข้าทั งสิ น  5,968.45 ตัน มีมลูค่าการน้าเข้าทั งสิ น 28.30 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่) คละขนาด 
ผ่านช่องทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด พบว่ามีปรมิาณการน้าเขา้สูงในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และกนัยายนถึงตุลาคม โดยในเดือน
กันยายน เป็นเดือนที่มปีริมาณการน้าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่) คละขนาด สูงสุด น้าเข้าทั งสิ น 842.34 ตัน (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณ และมลูค่าของปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่) คละขนาด ท่ีน้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด                                      
จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม 491.88 2.48 92.68 0.37 584.56 2.85 292.28 
กุมภาพันธ ์ 332.82 1.53 401.50 1.61 734.32 3.14 367.16 
มีนาคม 126.52 0.67 378.19 1.51 504.71 2.18 252.36 
เมษายน 152.27 0.88 184.50 0.74 336.77 1.62 168.39 
พฤษภาคม 307.70 2.15 347.03 1.39 654.73 3.54 327.37 
มิถุนายน 202.30 1.42 256.60 1.03 458.90 2.44 229.45 
กรกฎาคม 160.54 1.09 245.30 0.98 405.84 2.07 202.92 
สิงหาคม 94.91 0.52 300.49 1.20 395.40 1.72 197.70 
กันยายน 238.22 1.41 604.12 2.42 842.34 3.83 421.17 
ตุลาคม 207.07 1.22 520.57 2.08 727.64 3.30 363.82 
พฤศจิกายน 189.47 1.08 - - 189.47 1.08 189.47 
ธันวาคม 133.76 0.52 - - 133.76 0.52 133.76 

รวม 2,637.47 14.97 3,330.98 13.32 5,968.45 28.30 2,984.22 

 

ปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาด  มาจากการท้าประมงของเรือประมงสญัชาติกัมพูชา  มาในลักษณะแช่เย็นเป็นส่วนใหญ่ โดยใส่
ภาชนะไว้ในรถบรรทุกห้องเย็น และใสภ่าชนะมีน ้าแข็งลงเรือมาเปน็ส่วนน้อย  ท้าการน้าเข้าทางช่องทางบก ณ จุดผา่นแดนถาวรบา้น
หาดเล็ก โดยรถบรรทุกขนาดใหญ ่   และทางน ้า โดย เรือประมงพื นบ้านขนาดเล็ก สญัชาติกัมพูชา  ณ ท่าเรือที่เข้าเทียบท่าได้ ตาม
ประกาศกรมประมง พื นที่อ้าเภอคลองใหญ่ และจากการรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/ผู้ซื อสตัว์น ้า สรุปไดด้ังนี    
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผู้น้าเข้าและตัวแทนออกของปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาด น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด 

ผู้น้าเข้า ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอ้านาจ 
ผู้น้าเข้า ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

นางสาวศิมาพร  ปรีดานนท์   293/5 ม.5 ต.หาด
เล็ก อ. คลองใหญ่ 
จ.ตราด  

 นางสาวศิมาพร  ปรีดานนท์   293/5 ม.5 ต.หาด
เล็ก อ. คลองใหญ่ จ.
ตราด  

 

นายธนวัฒน์ หว้งเกษม  14/1 ม.5 ต.หาด
เล็ก อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด  

081-9067880/ 
083-0787885 

นายธนวัฒน์ หว้งเกษม  14/1 ม.5 ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

081-9067880/ 
083-0787885 

นายจตุพล อริยบุตร 297 หมู่ 5 ต.คลอง
ใหญ่ อ. คลองใหญ่ 
จ.ตราด     

 นายจตุพล อริยบุตร 297 หมู่ 5 ต.คลอง
ใหญ่ อ. คลองใหญ่ จ.
ตราด     

 

นางสาวธัญรดี ประสิทธิเวช  75/1 หมู่ 3        
ต.หนองคันทรง     
อ.เมือง จ.ตราด  

063-8906328 นางสาวธัญรดี ประสิทธิเวช   75/1 หมู่ 3 .ต.หนอง
คันทรง อ.เมือง จ.
ตราด  

063-8906328 

นายเอกธนัช วสุวรรธนะ 137/32 ม.3 ต.
คลองใหญ่ อ.คลอง
ใหญ่ จ .ตราด  

087-0473034 นายเอกธนัช วสุวรรธนะ 137/32 ม.3 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ .
ตราด  

087-0473034 

นางสาวอรว ีสมเรือน  50/359 ซอย
กรุงเทพกรีฑา 7  
หัวหมาก บางกะป ิ 

 089-4842112 นางสาวอรว ีสมเรือน  50/359 ซอยกรุงเทพ
กรีฑา 7  หัวหมาก 
บางกะปิ  

 089-4842112 

นาย วีระศักดิ์ เจริญชาติ 171/3 ม.2 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด   

  นาย วีระศักดิ์ เจริญชาติ  171/3 ม.2 ต.คลอง
ใหหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.
ตาด  

  

นาย บญุยัง เกตุแก้ว 36 หมู่ 1 ต้าบล
คลองใหญ่ อ้าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัด
ตราด  

 นาย บญุยัง เกตุแก้ว 36 หมู่ 1 ต้าบลคลอง
ใหญ่ อ้าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด  

  

นางสาว กาญจนา รุ่งเรือง 41/4 ต.วังกระแจะ 
อ.เมือง จ.ตราด  

  นางสาว กาญจนา รุ่งเรือง 41/4 ต.วังกระแจะ อ.
เมือง จ.ตราด  

 

นางสาววรรณภา สุขสวัสดิ ์ 81/1 หมู่ 5 ต.หาด
เล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

  นางสาว วรรณภา สุขสวัสดิ ์ 81/1 หมู่ 5 ต.หาด
เล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  
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ตารางที่ 7 แสดงตลาดที่สา้คัญและข้อมูลผู้รับซื อปลาเบญจพรรณ (ปลาไก่) คละขนาด น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด 

 
จังหวัด 

 

 
ตลาด/สถานท่ี รวบรวม 

 

ผู้รับซื อ 
ชื่อบุคคล/สถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู่ โทร. 

ตราด ขายส่งสด-ตากแห้ง แผงปลา แหลม
กลัด 59 ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมือง
ตราด จ.ตราด  

นางสาวศิมาพร ปรีดานนท์   293/5 ม.5 ต.หาดเล็ก        
อ. คลองใหญ่ จ.ตราด  

 

ตราด ตลาดมหาชัย ต้าบล มหาชยั อา้เภอ
เมือง สมุทรสาคร  

นายบุญยัง  เกตุแก้ว 36 หมู่ 1 ต้าบลคลองใหญ่ 
อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

 

ตราด พรพิมล  33/3 หมู ่2 ต.แหลมงอบ อ.
แหลมงอบ จ.ตราด  

นายจตุพล อริยบุตร  297 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่       
อ. คลองใหญ่ จ.ตราด    

 

ตราด เพื่อน้าไปขายต่อ ที่ทา่ชลาลัย  245 
หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

นายเอกธนัช วสุวรรธนะ 137/32 ม.3 ต.คลองใหญ่    
อ.คลองใหญ่ จ .ตราด  

087-0473034 

ตราด นายเจริญ ชลาลยั  245 หมู่ 5 ต.หาด
เล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ,  
เพื่อน้าไปท้าน ้าปลายีห่้อ พรพิมล 
33/3 หมู่ 2 ต.แหลมงอบ อ.แหลม
งอบ จ.ตราด 

นางสาวธัญรดี ประสิทธิเวช   75/1 หมู่ 3 .ต.หนองคันทรง 
อ.เมือง จ.ตราด  

063-8906328 

ตราด เพื่อน้าไปขายต่อ ที่ทา่ชลาลัย  245 
หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

นายวีระศกัดิ์ เจริญชาต ิ  171/3 ม.2 ต.คลองใหญ่     
อ.คลองใหญ่ จ.ตาด  

 

ตราด เพื่อน้าไปขายต่อ ที่ทา่ชลาลัย  245 
หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด  

นายธนวัฒน์ หว้งเกษม 14/1 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด  

081-9067880 
/083-0787885 

กรุงเทพฯ เพื่อน้าไปขายต่อ ที่ทา่ชลาลัย  245 
หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่        
จ.ตราด  

นางสาวอรว ีสมเรือน 50/359 ซอยกรุงเทพกรีฑา   
7  หัวหมาก บางกะปิ  

 089-4842112 

ตราด เพื่อน้าไปเป็นอาหารเลี ยงปลาที่บ่อ
ปลากะพงบา้นไม้รุด 37 หมู่ 1  ต.ไม้
รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

นายทัศนา สังข์ทอง 97/4 ม.5 ต.ไม้รูด อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด  

 

สมุทรสาคร ขายส่ง-ปลีก แพปลาพรเทพ 1/96 
ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน  อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร   

นายธนวัฒน์ หว้งเกษม   นายเจริญ ชลาลัย  245 หมู ่
5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่    
จ.ตราด  
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ภาพที่ 3  เส้นทางการน าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาด ผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
 

                     

                                                                                                                                                                                                                                                   ปลายทางสนิค้า 

เส้นทางการน าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาดผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราดเส้นทางการน าเข้าปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาดผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราด 

ถูกต้อง ด าเนินพิธีการทาง
ศุลกากร ด่านตรวจสัตว์น  าฯ

ตรวจปล่อยและออก
ใบอนุญาตและหนังสือที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบต่อไป 

ต้นทางสินค้า : มาจากการท าประมง 
ในเขตจังหวัดเกาะกง กัมพูชา  
 

ล าเลียงโดยรถบรรทุกจาก DOCKING 
PORT FOR FISHING BOATS LYP 
GROUP CO.,LTD,KOH KONG, 
CAMBODIA  ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
หาดเล็ก ระยะทางประมาณ  
10 กิโลเมตร เวลา ½ ชั่วโมง 

ด่านฯตรวจสอบสัตว์น  าเบื องต้นตามที่ขอ
ใบอนุญาตฯร่วมกับศุลกากร  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรLock seal ก่อนไปสถานชั่ง 

สถานทีช่ั่งน  าหนกัปลา 

 ขายสง่สด-ตากแห้ง แผงปลา          
            ต.แหลมกลดั อ.เมืองตราด จ.ตราด  

 เพื่อน าไปเป็นอาหารเลี ยงปลาทีบ่่อปลา
กะพงบ้านไม้รุด 37 หมู่ 1   
 ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ตรวจสอบร่วมกัน 

 น้าไปขายต่อ ที่ท่าเรือชลาลยั   
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

 ตลาดมหาชัย ต าบล มหาชัย อ าเภอ
เมือง สมุทรสาคร  

 ขายสง่-ปลีก แพปลาพรเทพ  
         ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน  อ.เมอืง 
         จ.สมุทรสาคร  
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การน าเข้าเคย ทางด่านตรวจสตัวน์ ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) มีการน้าเข้าทั งสิ น  2,824.13 ตัน มี
มูลค่าการน้าเข้าทั งสิ น  23.86 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการน้าเข้าเคยผา่นช่องทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด พบว่ามีปรมิาณการ
น้าเข้าสูงในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม  โดยในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนท่ีมีปรมิาณการน้าเข้าเคย สูงสุด น้าเข้าทั งสิ น 450 ตัน 
(ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 แสดงปริมาณ และมลูค่าของเคย ท่ีน้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด   จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม  30.00   0.21   135.00   1.05   165.00   1.26   82.50  
กุมภาพันธ ์  15.00   0.11   105.00   0.83   120.00   0.93   60.00  
มีนาคม  15.00   0.11   210.00   1.62   225.00   1.73   112.50  
เมษายน  15.00   0.11   120.00   0.90   135.00   1.01   67.50  
พฤษภาคม  15.00   0.11   270.00   2.52   285.00   2.63   142.50  
มิถุนายน  105.00   0.74   225.00   2.12   330.00   2.85   165.00  
กรกฎาคม  165.00   1.16   285.00   2.46   450.00   3.62   225.00  
สิงหาคม  90.00   0.63   243.00   2.33   333.00   2.96   166.50  
กันยายน  75.00   0.60   211.00   2.11   286.00   2.71   143.00  
ตุลาคม  60.13   0.48   135.00   1.35   195.13   1.83   97.57  
พฤศจิกายน  135.00   1.05  - -  135.00   1.05   67.50  
ธันวาคม  165.00   1.31  - -  165.00   1.31   82.50  
รวม  885.13   6.59   1,939.00   17.27   2,824.13   23.86   1,412.07  

 

 

เคยที่น้าเข้ามามีแหล่งที่มาจากการท้าประมงของเรือประมงพื นบ้านของกัมพูชา แล้วรวบรวมแปรรูปในลักษณะหมักเกลือ และตาก
แห้ง  การน้าเข้าส่วนใหญ่ จะมาทางเรือขนถ่ายขนาดใหญ่ สัญชาติกมัพูชา ขึ นเทียบท่าตามท่าเทียบเรอืตามประกาศกรมประมง 
พื นที่อ้าเภอคลองใหญ่ และทางบกผ่านช่องทางจุดผ่านถาวรบ้านหาดเล็ก โดยรถยนต์บรรทุก จากการรวบรวมข้อมลู และสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ/ผู้ซื อสตัว์น ้า สรุปได้ดังนี    

 

 ตารางที่ 9  แสดงข้อมูลผู้นา้เข้าและตัวแทนออกของเคย  น้าเข้าผา่นทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด 

ผู้น้าเข้า ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอ้านาจ 
ผู้น้าเข้า ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

บจก.สุขสวัสดิ์ ธ้ารง  บริษัท สุขสวัสดิ์ธา้รงค์ จ้ากัด 
225 ม.4 ในคลองบางปลากด 
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ  

 0-2815-2531-4 บจก.สุขสวัสดิ์ ธ้ารง  บริษัท สุขสวัสดิ์ธา้รงค์ 
จ้ากัด 225 ม.4 ในคลอง
บางปลากด พระสมุทร
เจดีย์ สมุทรปราการ  

0-2815-2531-4 

นายธนวัฒน์ ห้วงเกษม 14/1 ม. 5 ต.หาดเลก็ อ. คลอง
ใหญ่ จ.ตราด  

  นายธนวัฒน์ ห้วงเกษม 14/1 ม. 5 ต.หาดเลก็      
อ. คลองใหญ่ จ.ตราด  

 

นางจี๊ด  โชตกิันตะ 144 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด 

 นางจี๊ด  โชตกิันตะ 144 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.
คลองใหญ่ จ.ตราด 
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ตารางที ่10 แสดงตลาดที่ส้าคญัและข้อมลูผู้รบัซื อเคย น้าเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด 

 
จังหวัด 

 

 
ตลาด/สถานท่ี รวบรวม 

 

ผู้รับซื อ 
ชื่อบุคคล/สถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู่ โทร. 

สมุทรปราการ ขายส่ง-ปลีก บริษัท สขุสวัสดิ์ธา้รง
จ้ากัด 225 ม.4 ในคลองบางปลากด 
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ  

บจก.สุขสวัสดิ์  ธา้รง  บริษัท สุขสวัสดิธ์้ารง จา้กัด 
225 ม.4 ในคลองบางปลากด 
พระสมุทรเจดีย์ 
สมุทรปราการ  

0-2815-2531-4 

     ตราด เพื่อน้าไปขายต่อท่าชลาลยั  245 หมู่ 
5 ต.หาดเล็ก  อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

นายธนวัฒน์  ห้วงเกษม  14/1 ม. 5 ต.หาดเลก็           
อ. คลองใหญ่ จ.ตราด  

   ปทุมธาน ี ขายส่ง-ปลีก  
9/3 ม.14 ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา    
จ.ปทุมธาน ี

นางจี๊ด  โชตกิันตะ 144 ม.3 ต.คลองใหญ่        
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

 
สมทุรปราการ ขายปลกี-ส่ง ให้นายบุญชว่ย พึ่ง

เจริญ 85 ม.4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 

นายวิเชษฐ์  บุญช ู 53 ม.2 ต.หาดเล็ก อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด 

084-784-1613 
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ภาพที่ 4  เส้นทางการน าเข้าเคย(หมักเกลือ,ตากแห้ง) ผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 
 

เส้นทางการน าเข้าเคย ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จงัหวัดตราดเส้นทางการน าเข้าเคย ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จงัหวัดตราด 

ตน้ทาง  
มาจากการท าประมงโดยเรือประมง 

พื้นบา้นกมัพชูา 

ปลายทางสินค้า 

แปรรูปแล้วบรรทุกใส่เรือขนถ่าย 
กัมพูชา เดินทางออกจากท่าเรือปาก
คลองเกาะกงถึงจุด Choke point 
ท่าเรือชลาลัย ประมาณ 2-3 ชั่วโมง/
รถยนต์บรรทุก ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง 
ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 

 บริษัท สุขสวัสดิ์ธ ารง จ ากัด 
        ผู้จัดจ าหน่าย กะปิตรามะนาว, 
        กะปิตรากุ้งใหญ่ ,กะปิตราเกาะช้าง 

 ขายส่ง-ปลีก ต.ล าลูกกา อ.ล าลูก
กา  จ.ปทุมธานี 

 ขายปลีก-ส่ง ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง ด าเนินพิธีการ

ทางศุลกากร ด่านตรวจสัตว์น  าฯตรวจ
ปล่อยและออกใบอนุญาตและหนังสือ

ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบต่อไป 



13 
 

 

              มาตรการการควบคุมการน้าเข้าสัตว์น ้า โดยการน้าเข้าจะต้องขออนุญาตน้าเข้าต่อด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด  สังกัด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์ ้า เขต 2 (กรุงเทพฯ)  กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจยัการผลติ  กรมประมง   ตามกฎหมาย 2 
ฉบับ พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตน้าเข้าต้องแสดงใบรับรองสตัว์น า้  แหล่งที่มาของสัตว์น ้า ที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาล
ประกอบการขออนุญาตน้าเข้า เพือ่ให้มั่นในว่าสัตว์น ้าท่ีขอน้าเข้า ไมไ่ด้มาจากการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
และเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น ้าท่ีขออนุญาตน้าเข้ามีคณุภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในประเทศ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด  มีการ
ด้าเนินการเฝ้าระวังสุม่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างและสารปนเปื้อนทางห้องปฏิบตัิการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง  (ส้าหรับสตัว์น ้าท่ีน้าเข้ามาบริโภคและเข้าโรงแปรรูปเป็นอาหารส้าหรับมนุษย์) 

ส้าหรับอัตราภาษีศุลกากรการน้าเข้าสัตว์น ้าทั ง 2 อันดับ ได้แก่ ปลากะตักทั งตัว แช่เย็น และปลาเบญจพรรณ(ปลาไก่)คละขนาดแช่
เย็น  สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษตีามข้อตกลง AEC หรือFTA  แต่เคยหมักเกลือ ไมไ่ด้รับยกเว้น มีอัตราภาษีอากรขาเข้า ร้อยละ 5  

                   

2.ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสตัว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2560  

               การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น ้าผ่านทางด่านตรวจสตัว์น ้าจงัหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559-2560 (สิ นสุด ต.ค.60) มี
ปริมาณการส่งออกทั งสิ น 71,940.09 ตัน  มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 663.89 ล้านบาท  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าหอยแครง 
เป็นสัตว์น ้าชนิดที่ส้าคัญ มีปริมาณและมูลค่าของการส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 (สิ นสุด ต.ค.60) มีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 4,213.97 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 129.24 ล้านบาท 
รองลงมาได้แก่ ปลาหมึกหอม มีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 2,638.24 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 135.18 ล้านบาท     ปลิงทะเล มี
ปริมาณการส่งออกทั งสิ น  1,274.70  ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 10.63 ล้านบาท   หอยเชลล์ มีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 
1,190.37 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 18.39 ล้านบาท   กุ้งขาว มีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 924.52 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 
77.41 ล้านบาท   และหอยลาย มีปริมาณการส่งออกทั งสิ น 837.42 ตัน มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 22.92 ล้านบาท ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 11 และภาพที่ 5)   

ตารางที่ 11. แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น ้าชนิดที่ส้าคัญที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด ในช่วง                
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560  (สิ นสุด ต.ค.60) 

          
       ชนิด 

ปี พ.ศ.                  รวม 
2559 2560 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
หอยแครง 1,303.44 43.19 2,910.53 86.05 4,213.97 129.24 
ปลาหมึกหอม 1,446.19 75.96 1,192.05 59.21 2,638.24 135.18 
ปลิงทะเล  6.00   0.09   1,268.70   10.53   1,274.70   10.62  
หอยเชลล ์ 1,159.47 17.82 30.9 0.57 1,190.37 18.39 
กุ้งขาว 533.65 48.67 390.87 28.74 924.52 77.41 
หอยลาย 657.5 19.17 179.92 3.75 837.42 22.92 
อื่นๆ 57,946.92 149.54 2,913.95 120.59 60,860.87 270.13 
รวม 63,053.17 354.44 8,886.92 309.44 71,940.09 663.89 

 

ระนอง 

พังงา เช่น  วรากรปลาป่น, โชค
อุดมพังงาปลาป่น เป็นต้น 

เช่น โชคทองปลาป่น, สากล
ปลาป่น ,ทุ่งคาปลาป่น      

เป็นต้น 

เช่น สุขเรืองแก้วปลาป่น, 
กิจเจริญปลาป่น, กรุง

เทพสหกิจปลาป่น, เทพพา
มาปลาป่น เป็นต้น 
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ภาพท่ี 5 แสดงชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสตัว์น ้าชนิดที่ส้าคญัที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในช่วงระหว่าง           
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

                การส่งออกหอยแครง ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560  มีการส่งออกทั งสิ น  4,213.97 ตัน 
มีมูลค่าการส่งออก ทั งสิ น 129.24 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการส่งออกหอยแครงผ่านช่องทางด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดตราด พบว่ามี
ปริมาณการส่งออกสูงในช่วงเดือน สิงหาคมจนถึงตลุาคม โดยในเดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ีมีปริมาณการส่งออกหอยแครงสูงสดุ ส่งออก
ทั งสิ น 571.53 ตัน (ตารางที่ 12) 

ตารางที่ 12 แสดงปริมาณ และมลูค่าของหอยแครงท่ีส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด                                      
จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม 47.10 1.88  192.50   5.78   239.60   7.66   119.80  
กุมภาพันธ ์ 44.10 1.76  168.47   5.06   212.57   6.82   106.29  
มีนาคม 51.50 1.88  195.80   5.82   247.30   7.70   123.65  
เมษายน 45.30 1.80  268.72   8.06   314.02   9.86   157.01  
พฤษภาคม 47.40 1.95  281.97   8.43   329.37   10.38   164.69  
มิถุนายน 25.20 0.97  281.93   8.26   307.13   9.23   153.56  
กรกฎาคม 91.58 3.44  326.81   9.36   418.39   12.80   209.20  
สิงหาคม 95.14 3.45  379.88   11.19   475.02   14.64   237.51  
กันยายน 124.82 4.12  446.09   13.19   570.91   17.30   285.46  
ตุลาคม 203.17 6.10  368.36   10.91   571.53   17.01   285.77  
พฤศจิกายน 260.69 7.82  -     -     260.69   7.82  260.69 
ธันวาคม 267.44 8.02  -     -     267.44   8.02  267.44 
รวม 1,303.44 43.19  2,910.53   86.05   4,213.97   129.24   2,106.98  
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การส่งออกปลาหมึกหอม ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560  มีการส่งออกทั งสิ น   2,638.24 ตัน มีมูลค่า
การส่งออก ทั งสิ น  135.18 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการส่งออกปลาหมึกหอม ผ่านช่องทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด พบว่ามี
ปริมาณการส่งออกสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม โดยในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนท่ีมีปริมาณการส่งออกปลาหมึกหอมสูงสุด 
ส่งออกทั งสิ น  434.70 ตัน (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 แสดงปริมาณ และมลูค่าของปลาหมึกหอมที่ส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด                                      
จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม  54.00   3.74   91.10   4.56   145.10   8.29   72.55  
กุมภาพันธ ์  42.70   3.53   154.80   7.74   197.50   11.27   98.75  
มีนาคม  43.20   3.39   114.80   5.74   158.00   9.13   79.00  
เมษายน  16.30   1.17   82.50   4.13   98.80   5.29   49.40  
พฤษภาคม  7.50   0.57   152.00   7.60   159.50   8.17   79.75  
มิถุนายน  40.40   1.81   130.40   6.52   170.80   8.33   85.40  
กรกฎาคม  270.70   13.56   164.00   8.20   434.70   21.76   217.35  
สิงหาคม  158.15   7.52   119.80   5.73   277.95   13.25   138.98  
กันยายน  218.24   10.93   73.40   3.59   291.64   14.51   145.82  
ตุลาคม  260.80   13.04   109.25   5.42   370.05   18.46   185.03  
พฤศจิกายน  231.40   11.57   -     -     231.40   11.57   231.40  
ธันวาคม  102.80   5.14   -     -     102.80   5.14   102.80  
รวม  1,446.19   75.96   1,192.05   59.21   2,638.24   135.18   1,319.12  
 

การส่งออกปลิงทะเล ทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2559 – 2560  มีการส่งออกทั งสิ น   1,274.70 ตัน มีมูลค่าการ
ส่งออก ทั งสิ น 10.63 ล้านบาท ซึ่งในรอบปีการส่งออกปลิงทะเล ผ่านช่องทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด พบว่ามีปริมาณการ
ส่งออกสูงสุดใน เดือน มีนาคม  ส่งออกทั งสิ น  292.60 ตัน (ตารางที่ 14) 

ตารางที่ 14 แสดงปริมาณ และมลูค่าของปลิงทะเล ท่ีส่งออกผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด                                      
จ้าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 (สิ นสุด ต.ค.60) 

 

 

 

เดือน 
                                                     ปี พ.ศ. 

ปริมาณเฉลี่ย 2559 2560                รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

มกราคม  -     -     117.20   0.66   117.20   0.66   58.60  
กุมภาพันธ ์  -     -     112.50   0.43   112.50   0.43   56.25  
มีนาคม  -     -     292.60   1.62   292.60   1.62   146.30  
เมษายน  -     -     90.00   1.29   90.00   1.29   45.00  
พฤษภาคม  -     -     65.00   0.75   65.00   0.75   32.50  
มิถุนายน  -     -     154.50   1.74   154.50   1.74   77.25  
กรกฎาคม  -     -     188.00   1.64   188.00   1.64   94.00  
สิงหาคม  -     -     70.10   0.43   70.10   0.43   35.05  
กันยายน  -     -     65.90   0.86   65.90   0.86   32.95  
ตุลาคม  -     -     112.90   1.12   112.90   1.12   56.45  
พฤศจิกายน  3.00   0.05   -     -     3.00   0.05   3.00  
ธันวาคม  3.00   0.05   -     -     3.00   0.05   3.00  
รวม  6.00   0.10   1,268.70   10.53   1,274.70   10.63   637.35  
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2.1 วิเคราะห์เส้นทางสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ที่มีปริมาณสง่ออกมากที่สุด 3 อันดับ 

              ที่มาของสัตว์น  าส่งออก ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราดมีการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ท่ีมาจากการเพาะเลี ยง
และจากการท้าการประมงของเรือประมงไทย  จากการรวบรวมซื อจากแพปลาตามท่าเทียบประมงต่างๆ รวมทั งจากการน้าเข้ามา
จากต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา  ทั งทางบกโดยรถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเป็นยานพาหนะทั งของไทย และ
กัมพูชา  โดยจะขนล้าเลียงสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ส่งออกทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต้าบลหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ไปยังจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และทางน ้าโดยเรือขนสินค้าทั่วไป  และผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานของไทย
ที่เกี่ยวข้องในพื นที ่ 

                  สัตว์น ้าท่ีส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะสดหรือมีชีวิต เช่น หอยแครง  หอยจุ๊บแจง  
ปูทะเล เป็นต้น  อยู่ในลักษณะแช่เย็น (ใส่ภาชนะท่ีมีน ้าแข็ง)  เช่น ปลาหมึกหอม กุ้งขาว  ปลาวัว  เป็นต้น   ในลักษณะหมักเกลือ ใส่
เกลือ เช่น ปลิงทะเล เป็นต้น และในลักษณะเป็นการสง่ออกสัตว์น ้าหรอืผลติภัณฑ์สตัว์น ้าท่ีมีที่มาจากน้าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก   
เช่น ปูคิงแครบมาจากน้าเข้าจากประเทศชิลี ปลาแซลมอนมาจากน้าเข้าจากประเทศนอเวย์  เป็นต้น   

                 มาตรการการควบคุมการส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า โดยการส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกต่อด่านตรวจ
สัตว์น ้าจังหวัดตราด  สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 2 (กรุงเทพฯ)  กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  
กรมประมง   ตามกฎหมาย 2 ฉบับ พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึง
ประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตส่งออก กรณีส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศกัมพูชา  เพื่อแสดงว่าสัตว์น ้า  

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สั ตว์น ้า ต้องแสดง
หนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า   ในการส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมประมง 

เรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร  ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560  
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบประกอบพิธีการส่งออก    

                 เมื่อผู้น้าส่งออก/ตัวแทนออกของ ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น ้า แล้วจะท้าการขนส่งล้าเลียงสัตว์น ้าผ่านทางจุดผ่าน
แดนถาวรบ้านหาดเล็ก เพื่อส่งออกไปยังจังหวัดเกาะกง หรือจังหวัดอื่นของกัมพูชา   พบว่า  

การส่งออกหอยแครง จะท้าการล้าเลียงขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกของไทยหรอืขนถ่ายใส่รถบรรทุกของกัมพูชาบริเวณหน้าจดุผ่านแดน
ถาวรบ้านหาดเล็ก   จากการรวบรวมข้อมูลจากการแสดงหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

ในการส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมประมง  เรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปนอก
ราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560  รวมทั งการสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออก/ตัวแทน
ออกของ  สรุปได้ดังนี  

 

ตารางที่ 15  แสดงข้อมูลผูส้่งออกและตัวแทนออกของหอยแครง ผา่นทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวดัตราด 

ผูส้่งออก ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอา้นาจ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

 นายสตาวิน เฮง  231/23 ม.9 ต.คลองใหญ่  
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ไม่ระบุ  นายสตาวิน เฮง  231/23 ม.9 ต.คลองใหญ่  
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ไม่ระบุ 

นางสาวกอนนธิา โนง   400/8 หมู่ 8 ต.คลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ นางสาวกอนนธิา โนง   400/8 หมู่ 8 ต.คลองใหญ่   
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ 

นายภิรมย์ เนือย 38/1 ถ.เนินตาแมว ต.วัง
กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  

ไม่ระบุ นายภิรมย์ เนือย 38/1 ถ.เนินตาแมว ต.วัง
กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  

ไม่ระบุ 

นายเอก โซแวน  4/24 หมู่ 3 ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ นายเอก โซแวน  4/24 หมู่ 3 ต.หาดเล็ก       
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ 
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ตารางที่ 16  แสดงตลาดที่ส้าคญัและข้อมลูผูร้ับซื อหอยแครงส่งออกผ่านทางด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดตราด 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม ชื่อผู้ส่งออก ผู้รับซื อต่อ ตลาด/สถานที่ปลายทาง 
สมุทรสาคร มหาชัย   นายสตาวิน เฮง        เสรยน ีเฮ๊ียบ  PH.5/SK 4 MITTAPHEAP/PREAH 

SIHANOUK ,CAMBODIA 
         LY CHANPOV   PH.KRAING AMPOV PANGTONG/ 

KAMPOT,CAMBODIA 
สมุทรสาคร มหาชัย  นายเอก โซแวน        เทพ โกซอล  

 
PH.KOMPONG BAY/KH.KOMPONG BAY 
SR.KAMPOT/KAMPOT,CAMBODIA 

             ไม่ระบ ุ ตลาดหลวง  พนมเปญ 
สมุทรสาคร มหาชัย  นายภิรมย์ เนือย           ไม่ระบ ุ ตลาดจาเจียม พนมเปญ 
สมุทรสาคร มหาชัย  นายกอนนิธา โนง           ไม่ระบ ุ  ตลาดหลวง ตลาดจาเจียม พนมเปญ 
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                ภาพที่ 6  เส้นทางการส่งออกหอยแครง ผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 

         เส้นทางการส่งออกหอยแครงผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราดเส้นทางการส่งออกหอยแครงผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราด 

ตน้ทาง  
มาจากการรวบรวมซ้ือจากมหาชยั  
จ.สมุทรสาคร 

ปลายทางสินค้า 

 ล าเลียงขนส่งโดยรถยนต์
บรรทุกจากมหาชัยถึงจุด
ผ่านแดนบ้านหาดเล็ก 
ระยะทาง 437 กิโลเมตร
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

 ตลาดหลวง  พนมเปญ 
 ตลาดจาเจียม พนมเปญ 
 KAMPOT 
 SIHANOUK  

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง ด าเนินพิธีการ
ทางศุลกากร ด่านตรวจสัตว์น  าฯตรวจ
ปล่อยและออกใบอนุญาตและหนังสือ

ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบต่อไป 
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 การส่งออกปลาหมึกหอม  ลักษณะที่พบมีทั งเป็นแบบบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่น ้าแข็งในลังพลาสติก และไม่ใส่ถุง แช่ในน ้าแข็ง 
โดยท้าการขนส่งล้าเลียงโดยรถบรรทุกของไทย จากต้นทางพอถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดน จะท้าการถ่ายใส่รถของกัมพูชาอีกครั ง 
ก่อนส่งออกไปยังกัมพูชา  จากการรวบรวมข้อมูลจากการแสดงหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น ้า ในการส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมประมง  เรื่อง การส่งออกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปนอก
ราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560  รวมทั งการสอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออก/ตัวแทน
ออกของ สรุปได้ดังนี  

ตารางที่ 17  แสดงข้อมูลผูส้่งออกและตัวแทนออกของปลาหมึกหอม ส่งออกผ่านทางด่านตรวจสตัว์น า้จังหวัดตราด  

ผูส้่งออก ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอา้นาจ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

 นายสตาวิน เฮง  231/23 ม.9 ต.คลองใหญ่  
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ไม่ระบุ  นายสตาวิน เฮง  231/23 ม.9 ต.คลองใหญ่ 
อ.คลองใหญ่       จ.ตราด 

ไม่ระบุ 

นายเอก โซแวน 4/24 หมู่ 3 ต.หาดเล็ก     
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ นายเอก โซแวน 4/24 หมู่ 3 ต.หาดเล็ก     
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ไม่ระบุ 

 

ตารางที่ 18  แสดงตลาดที่ส้าคญัและข้อมลูผูร้ับซื อหมึกหอมส่งออกผ่านทางด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดตราด 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม ชื่อผู้ส่งออก ผู้รับซื อต่อ ตลาด/สถานที่ปลายทาง 
สมุทรสาคร มหาชัย   นายสตาวิน เฮง  เสรยนี เฮ๊ียบ PH.5/SK 4 

MITTAPHEAP/PREAH 
SIHANOUK  

   LY CHANPOV   PH.KRAING AMPOV 
PANGTONG/ KAMPOT 

   ไม่ระบุ ตลาดหลวง  พนมเปญ  
สมุทรสาคร มหาชัย  นายเอก โซแวน เทพ โกซอล PH.KOMPONG 

BAY/KH.KOMPONG BAY 
SR.KAMPOT/KAMPOT 

   ไม่ระบุ ตลาดหลวง  พนมเปญ 
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                               ภาพที่ 7  เส้นทางการส่งออกปลาหมึกหอม ผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด 

                     

เส้นทางการส่งออกปลาหมกึหอมผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราดเส้นทางการส่งออกปลาหมกึหอมผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราด 

ต้นทาง  
มาจากการรวบรวมซ้ือจากมหาชัย 
 จ.สมุทรสาคร 

ปลายทางสินค้า 

 ล าเลียงขนส่งโดยรถยนต์บรรทุก
จากมหาชัยถึงจุดผ่านแดนบ้าน
หาดเล็ก ระยะทาง 437 กิโลเมตร
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง พอถึง
บริเวณหน้าด่านพรมแดน จะท า
การถ่ายใส่รถของกัมพชูาอีกครั ง  

 ตลาดหลวง  พนมเปญ 
 ตลาดจาเจียม พนมเปญ 
 KAMPOT 
 SIHANOUK  

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง ด าเนินพิธีการ
ทางศุลกากร ด่านตรวจสัตว์น  าฯตรวจ
ปล่อยและออกใบอนุญาตและหนังสือ

ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบต่อไป 
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การส่งออกปลิงทะเล   จะท้าการขนส่งล้าเลียงโดยรถบรรทุกของไทย  ผ่านจุดผ่านแดนถาวร โดยมกีารขนถ่ายใส่รถจากกัมพูชา
บริเวณหน้าด่านอีกครั งหนึ่งก่อนจะถูกส่งตรงไปยังกัมพูชาเลย จากการรวบรวมข้อมูลจากการแสดงหนงัสือรับรองตนเองในการแจ้ง
แหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า ในการส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมประมง เรือ่ง การส่งออกสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560  รวมทั งการสอบถามข้อมลู และ
สัมภาษณผ์ู้ประกอบการส่งออก/ตวัแทนออกของ  สรุปไดด้ังนี    

ตารางที่ 19  แสดงข้อมูลผูส้่งออกและตัวแทนออกของปลิงทะเล ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด 

ผูส้่งออก ตัวแทนออกของ/ผู้รับมอบอา้นาจ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ โทร. 

สตาวิน เฮง 231/23 หมู่9 ต.หาดเล็ก        
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

    ไม่ระบุ สตาวิน เฮง 231/23 หมู่9 ต.หาดเล็ก        
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

   ไม่ระบ ุ

เอก โซแวน 55 ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด 

     ไม่ระบ ุ เอก โซแวน 5 5  ม . 3  ต . ห า ด เ ล็ ก          
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

   ไม่ระบ ุ

 

ตารางที่ 20 แสดงตลาดที่ส้าคญัและข้อมลูผู้รบัซื อหมึกหอมส่งออกผ่านทางด่านตรวจสตัว์น ้าจังหวัดตราด 

จังหวัด ตลาด/สถานที่รวบรวม ชื่อผู้ส่งออก ผู้รับซื อต่อ ตลาด/สถานที่ปลายทาง 
สมุทรสาคร มหาชัย   นายสตาวิน เฮง  เสรยนี เฮ๊ียบ PH.5/SK 4 

MITTAPHEAP/PREAH 
SIHANOUK  

   LY CHANPOV   PH.KRAING AMPOV 
PANGTONG/ KAMPOT 

   ไม่ระบุ ตลาดหลวง  พนมเปญ  
สมุทรสาคร มหาชัย  นายเอก โซแวน เทพ โกซอล  

 
PH.KOMPONG 
BAY/KH.KOMPONG BAY 
SR.KAMPOT/KAMPOT 

   ไม่ระบุ ตลาดหลวง  พนมเปญ 
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                 ภาพที่ 8  เส้นทางการส่งออกปลิงทะเล ผ่านด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดตราด      

 เส้นทางการส่งออกปลิงทะเลผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราดเส้นทางการส่งออกปลิงทะเลผ่านทางด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดตราด 

ตน้ทาง  
มาจากการรวบรวมซ้ือจากมหาชยั                
จ.สมุทรสาคร 

ปลายทางสินค้า 

 ล าเลียงขนส่งโดยรถยนต์บรรทุก
จากมหาชัยถึงจุดผ่านแดนบ้าน
หาดเล็ก ระยะทาง 437 
กิโลเมตรประมาณ 5-6 ชั่วโมง 
พอถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดน 
จะท าการถ่ายใส่รถของกมัพูชา
อีกครั ง  

 ตลาดหลวง  พนมเปญ 
 ตลาดจาเจียม พนมเปญ 
 KAMPOT 
 SIHANOUK  

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ด าเนินพิธี
การทางศุลกากร  

ด่านตรวจสัตว์น  าฯตรวจปล่อย
และออกใบอนุญาตและหนังสือที่

เกี่ยวข้องผ่านระบบต่อไป 


