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ปลาทูแขก ปลาไส้ตัน ปลาทรายแดง ปลาสีกุน กุ้งขาว ปลาหางแข็ง ปลาลัง ปลาโอ ปลากะพง สัตว์น ้าอื่น ๆ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 



บทน ำ 

ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา มีภารกิจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม
ตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการ
ให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ท้าหน้าที่เป็นจุด
ให้บริการและให้ค้าปรึกษา แนะน้า การใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง 

จากการด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561) ด่านฯ ได้
ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต และป้องกัน
การกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  และ
กฏหมายอ่ืนๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้ค้าแนะน้าผู้ประกอบการน้าเข้าส่งออกให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการด้าเนินงานของด่านฯ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ต้องด้าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบเพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้  

  ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดาได้จัดท้ารายงานนี ขึ น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
รวบรวมผลการด้าเนินงานด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา ภายใต้แผนงานประจ้าปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) และให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนงาน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ด้าเนินการมา หวังเป็นอย่างยิ่งตลอดจนผู้ที่สนใจน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ข้อมูลเบื้องต้น 
อ้าเภอสะเดาเดิมเป็นต้าบลสะเดา ขึ นอยู่กับกิ่งอ้าเภอจังโหลน จังหวัดไทรบุรี ซึ่งขณะนั นไทร

บุรียังเป็นของไทย ต่อมารัฐบาลไทยได้โอนเมืองกลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี ตลอดจนเกาะใกล้เคียง
ให้กับรัฐบาลอังกฤษตามสัญญาลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๓ คริสตศักราช ๑๙๐๙ (พุทธสักราช ๒๔๕๒) ตรง
กับสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยไทยได้สิ่งแลกเปลี่ยนคือ เงินกู้จากอังกฤษจ้านวน ๔ ล้านปอนด์
สเตอร์ลิงก์ เพ่ือสร้างทางรถไฟสายใต้และได้คืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับไทย 

แต่รัฐบาลไทยไม่ได้โอนต้าบลสะเดายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไทยต่อไป โดยรวม
ต้าบลสะเดาเข้ากับต้าบลปริก ต้าบลทุ่งหมอ ขึ นกับอ้าเภอเหนือ (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ต่อมาในปี
พุทธศักราช ๒๔๖๐ ได้ยกฐานะต้าบลสะเดาขึ นเป็นอ้าเภอ ขึ นกับจังหวัดสงขลา ให้พระภักดีราชกิจเป็น
นายอ้าเภอคนแรก อ้าเภอสะเดาจึงเป็นอ้าเภอหนึ่งที่ขึ นตรงกับจังหวัดสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี  

          ปัจจุบันอ้าเภอสะเดา  เป็นอ้าเภอหนึ่งที่มีพื นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นเมือง
เศรษฐกิจส้าคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนที่ส้าคัญถึง 2 ด่าน คือ 
พรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐเกดะห์) (ด่านสะเดา) และพรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐปะลิส) (ด่านปาดังเบซาร์) 
นอกจากนี สะเดายังเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศไทยของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ "อ้าเภอสะเดา” เป็นประตู
เชื่อมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่ส้าคัญของไทย เป็นด่านชายแดนที่มีการน้า เข้าส่งออกสินค้าแต่ละปีเฉลี่ย
มากถึง กว่า 3 แสนล้านบาท จากมูลค่าการค้าชายแดนที่มีอยู่ ทั งประเทศประมาณ 1 ล้านล้านบาท ยิ่งหาก
รวมด่านฯ สะเดากับด่านฯปาดังเบซาร์แล้ว จะยิ่งท้าให้
มูลค่าเศรษฐกิจในพื นที่นี สูงถึงประมาณ 4-5 แสนล้าน
บาท จากการเป็นเขตที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดใน
ประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ให้ความส้าคัญกับด่านสะเดาใน
ฐานะอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจส้าคัญของ
ประเทศ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่ด่านการค้า
ระดับประเทศ โดยได้ทุ่มทุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรสะเดาแห่ง เพ่ือที่เป็นช่องทางอ้านวยความ
สะดวกให้ทั งผู้น้าเข้า ส่งออกรวมทั งผู้เดินทางท่องเที่ยว 
ทั งนี โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ด่านฯสะเดาสามารถ
รองรับการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณการค้าที่นับวันจะทวีปริมาณเพ่ิมขึ นต่อเนื่อง 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
อ้าเภอสะเดาตั งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอคลองหอยโข่งและอ้าเภอหาดใหญ่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอจะนะและอ้าเภอนาทวี 
ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล) 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา จะถือเขตด่านศุลกากรสะเดาเป็นพื นที่รับผิดชอบ โดยรับผิดชอบใน
เขตพื นที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ้านวน 6 ต้าบล จากทั งหมด 9 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลส้านักขาม ต้าบล
ส้านักแต้ว ต้าบลสะเดา ต้าบลปริก ต้าบลพังลา ต้าบลเขามีเกียรติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคม 

อ้าเภอสะเดา ตั งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา มี
ทางหลวงแผ่นดินสายที่ 4 (ถนนกาญจนวณิชยฺ) ตัดผ่าน อยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดสงขลาไปทางทิศใต้ ประมาณ 75 กิโลเมตร 
มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 858.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 587,350 
ไร่ จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย(สะเดา) – มาเลเซีย   
(ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์)  

เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันทางฝั่งประเทศมาเลเซียก็มีโครงการขยายด่านฯชายแดนแห่งใหม่ตรงข้ามกับด่านฯ

สะเดาแห่งใหม่  เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาครอบคลุมพื นที่ 4 ต้าบล ของอ้าเภอสะเดา (552.30 ตาราง
กิโลเมตร) ประกอบด้วยอ้าเภอสะเดา ปาดังเบซาร์ ส้านักขามและส้านักแต้ว ซึ่งติดกับชายแดนมาเลเซีย ทั งนี  
บริเวณชุมชนส้านักขาม ด่านนอก ก้าหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การขนส่ง และการบริการ ชุมชน
สะเดา-เมืองใหม่ ก้าหนดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การบริการ การบริการที่พักอาศัยใน
ระดับดี เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาเมืองใหม่  
          ด่านศุลกากรสะเดา มีพื นที่อยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิ๊ตกายูอิตัม (จังโหลน) รัฐเคดาห์ ถือเป็นพื นที่
ที่มีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากเป็นด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านส่งออกอันดับ 1 ของไทย ที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนประมาณปีละ 3.5 แสนล้านบาท เป็นด่านที่ศักยภาพในการขนส่งสินค้า 
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          การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ให้สามารถเป็นประตูเชื่อมโยงมาเลเซีย-สิงคโปร์และ
ตลาดโลกได้นั น จ้าเป็นที่ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสิ่งอ้านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและการ 
ส่งออก การน้าเข้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บริเวณด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ที่มีพื นที่คับแคบและ
การจราจรติดขัดทั งในส่วนของการให้บริการรถบรรทุกสินค้า รถยนต์โดยสารและการผ่านแดนของประชาชนให้
มีความสะดวกมากขึ น นอกจากนี  ทางฝั่งมาเลเซียได้มีอาคารจ้าหน่ายสินค้าปลอดภาษีซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดการ
ท่องเที่ยวของมาเลเซียได้เป็นอย่างดี ถ้าหากในฝั่งของไทยมีการส่งเสริมให้จัดตั งร้านค้าปลอดภาษีด้วยจะยิ่งเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงขยายตัวสูงอย่าง
ต่อเนื่อง (GDP ขยายตัวร้อยละ 6.0 และ 4.8 ในปี 2557 และ 2558 ตามล้าดับ)  

ดังนั น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: สะเดา-ปาดังเบซาร์ ให้เป็นประตูการค้าการ
ลงทุนสู่มาเลเซีย สิงคโปร์และตลาดโลก นอกจากจะกระตุ้นการค้าการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับพื นท่ีภาคใต้ของไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีส้าหรับนักลงทุนทั ง 2 ประเทศที่จะร่วมมือ
กันได ้
 

อ้านาจหน้าท่ี 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า

ผ่านสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๒) ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและ

ปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น ้า
และปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

(๔) ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น ้าในเขตพื นที่รับผิดชอบ  

(๕) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น ้า (Health Certificate) ประกอบการ
ส่งออกซากสัตว์น ้าไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

(๗) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา เริ่มปฏิบัติงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2546 และ ย้ายมาอยู่ที่อาคาร
ส้านักงานของด่านเอง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550  ที่ตั งอยู่ที่ 146/2 บ้านทุ่งปราบ  ถ.สะเดา -ปาดัง ต.
สะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 074 – 398797 , 074-379921 โทรสาร 074-379921  
E-mail : sadaofish@hotmail.com  สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) กองควบคุม
การค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง 
  ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา ได้มีการจัดโครงสร้างเป็นการภายในของด่านเพ่ือความเหมาะสมและ
ความสะดวกและสอดคล้องกับการศึกษาของงานที่ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หัวหน้าด่าน 
นักวิชาการประมงช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

งานน าเข้า 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/

ช านาญการ 

งานส่งออก 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
 

งานธุรการ/ห้องปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
 

จ้างเหมาบริการ 
1 อัตรา 

พนักงานราชการ 
 2 อัตรา 

พนักงานราชการ 
1 อัตรา 

พนักงานราชการ 
2 อัตรา 

จ้างเหมาบริการ 
2 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 
1 อัตรา  

mailto:sadaofish@hotmail.com
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บุคลำกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 

1 5 

2 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า 

พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ 

ในปีงบประมาณ 2561 ด่านตรวจสัตว์
น ้าสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 
3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัย
การผลิต มีบุคลากรทั งสิ น 13 คน แบ่ ง เป็น
ข้าราชการ 4 คน  ลูกจ้างประจ้า 1 คน พนักงาน
ราชการ 5 คน และจ้างเหมาบริการทั งสิ น 2 คน 

 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
บุคลากรด่านตรวจสัตว์น ้ าสะเดาส่ วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน ปริญญาโท 1 
คน และอนุปริญญา 2 คน  

 

 

ปริญญาโท  
ปริญญาตรี  

อนุปริญญา  

1 

9 

2 

2 

5 
4 

2 

20-29 30-39 40-49 50-60 

เมื่อพิจารณาตามอายุ  พบว่า 
บุคลากรด่านส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงตั งแต่ 30-
39 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 40-49 ปี และ ช่วง
อายุ 20-29 ปี ในส่วนช่วงอายุ 50-60 ปี นั น
เป็นช่วงอายุที่มีจ้านวนน้อยที่สุด 

จากข้อมูลเบื องต้นแสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดาอยู่ในช่วงวัย
ท้างาน อยู่ ในช่วงอายุ  30-39 ปี และระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีการผสมผสานกับบุคลากรด่านที่มีประสบการณ์
ท้าให้การปฏิบัติงานด่านมีความยืดหยุ่นและ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพในการท้างานให้ดี 
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ข้ำรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(นายวุฒิภูมิ  พริกทอง)  
นักวิชาการประมง  
วทบ. สาขาประมง 

 (นางสาวณัฐศร  ชูยงค์)  
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

วทบ. สาขาบริหารธุรกิจบณัทิต 

(นายธีระชัย  ทิพย์ดวง) 
หัวหน้าดา่นตรวจสัตวน์้ าสะเดา 

สาขา วท.บ. การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
MBA สาขา General Management 

 

(นายทรงฤทธิ์  โชติธรรมโม) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

วทบ. สาขาประมง 

 

(นางสาวชิดชนก  บุญโกย) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

วทบ. สาขาวาริชศาสตร์ 

(นายวรรณชัย  แสงกลัด) 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
ปวช. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(นายพิชัย  ตามพานนท์) 
พนักงานธุรการ 

อนุปริญญา 
 

(นายศักดิ์ชัย  คล้ายศรี) 
นักวิชาการประมง 

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 

(นางสาววีณา  เหลาะโต๊ะหมัน) 
นักวิชาการประมง 

ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 

(นางสาวสุพรทิพย์  วีระภัย) 
นักวิชาการประมง 

วทบ. สาขาการจัดการประมง 

(นางสาวมารียะ รัตนประทีป) 
นักวิชาการประมง 
วทบ. สาขาประมง 

(นายจิรายุวัฒน์  เอ่งฉ้วน) 
นักวิชาการประมง 

วทบ. สาขา การจัดการประมง 

(นางสาวณัฐศร  ชูยงค์) 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

วทบ. สาขาบริหารธุรกิจบัณทิต 

(นายวุฒิภูมิ  พริกทอง) 
นักวิชาการประมง 
วทบ. สาขาประมง 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนรำชกำร 

จ้ำงเหมำบริกำร 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 
1. ด้านความรู้ (Knowledge) ความรู้ความสามารถที่
จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน  
 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้าง
พัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์
น ้า (Processing Statement Endorsement : PSE) 
และระบบการตรวจสอบมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(Port State Measure : PSM) ระยะที่ 2 ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่  

  1.2 อบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้าน
สุขอนามัยส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้า”  

  1.3 การเรียน E-leanning  
  1.4 อบรมตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ประจ้าปีงบประมาณ 
2561 

2. ด้านทักษะ (Skill) การน้าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความช้านาญและความคล่องแคล่ว
ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2.1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
อาทิเช่น ท้ารายงานประจ้าเดือน การเข้าในใช้ระบบ 
FSW ในการจัดท้าใบอนุญาต จัดท้าเว็ปไซต์ Line 
Facebook เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่าน ฯ 
 2 . 2  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ด่ า น ฯ  มี ก า ร
ผลัดเปลี่ยน จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจ
ป้องกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ทั งใน
เขตพื นที่และนอกเขตพื นที่การปฏิบัติงาน เพ่ือสร้าง
ความช้านาญและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคคลากร
ด่านฯมากยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 

 
 

3. ด้านสมรรถนะ(Competency) คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่จะน้าความรู้ทักษะ ความสามารถและ 
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท้าให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถเพ่ือมุ่งสู้เป้าหมายที่
วางไว้ เช่น ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน รับมอบ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน น้าองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานสามารถให้ความรู้และตอบข้อสงสัย
ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง 
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งบประมำณ 
ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา ได้รับงบประมาณในการด้าเนินงานในปีงบประมาณ  2561 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ทั งหมด 2,497,484.00 บาท ใน 3 แผน 4 
กิจกรรม  ดังนี    

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ 

 

 

 

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านประมง 

 

 

 

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง  

งบประมาณทั้งหมด (บาท) ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1,569,684.00 1,569,684.00 100 

 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) ใช้ไปท้ังสิ้น (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
104,000.00 103,943.84 99.95 

 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  

งบประมาณทั้งหมด (บาท) ใช้ไปท้ังสิ้น (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
104,000.00 103,943.84 99.95 

 

กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา  

งบประมาณทั้งหมด (บาท) ใช้ไปท้ังสิ้น (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
220,000.00 219,808.00 99.91 

 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  

งบประมาณทั้งหมด (บาท) ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
603,800.00 603,794.70 100 
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กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม หน่วย แผนรวม ผลรวม 
นับ ต.ค.60-ก.ย.61  

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั้ง/
ตัวอย่าง 

12,287 20,726 

1.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์ ครั ง/
ตัวอย่าง 

5,451 8,424 

1.1.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าในประเทศ ตัวอย่าง  - 
1.1.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า ตัวอย่าง 985 705 
1.1.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 160 99 
1.1.4 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ น าเข้า ครั ง 1,176 1,566 
1.1.5 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั ง 3,130 6,054 
1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลติจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุ
อันตราย) 

ครั ง/
ตัวอย่าง 

126 68 

1.2.1 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั ง  - 
1.2.2 ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก ปัจจัยการผลิต ครั ง 126 68 
1.2.2.1 การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั ง  - 
- ตรวจสอบการน าเข้า ครั ง  - 
- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง  - 
1.2.2.2 การตรวจสอบอาหารสตัว์น้ า ครั ง 126 68 
- ตรวจสอบการน าเข้า ครั ง 6 - 
- ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 120 68 
1.2.3 ร้านค้า โรงงาน สถานประกอบการ ตัวอย่าง  - 
1.3 ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ  - 
- ออกใบข้อเท็จจริงการน าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ  - 
- ออกใบอนุญาตน าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ  - 

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารอย่างครบวงจร
ตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้าประมง ทั งการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก น้าไปสู่การรักษาและขายตลาด
ส่งออกของไทย และท้ารายได้เข้าสู่ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไทย 
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1.4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ซาก
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ ์

ครั้ง 6,590 12,022 

- การตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ ครั ง 6,570 12,000 
- การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ ครั ง 20 22 
1.5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั ง  - 
1.6 การประชาสัมพันธ ์ ครั ง 120 212 
- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั ง 60 106 
- การให้ค าแนะน า ครั ง 60 106 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม หน่วย แผนรวม ผลรวม 
นับ ต.ค.60-ก.ย.61  

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อด้ือยา ครั้ง/
ตัวอย่าง 

616 736 

2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าท่ีต้องอายัด กักกัน ครั ง  - 
2.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า ณ สถานกักกัน ครั ง  - 
2.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้ าน าเข้า ครั ง 200 235 
2.4 เฝ้าระวังป้องกันการลกัลอบน าเข้าสัตว์น้ าท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคระบาด 

ครั ง 346 360 

2.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค ตัวอย่าง 70 141 
2.6 ด าเนินการรับรองสถานกักกนัและที่พักซากสัตว์น้ า ครั ง  - 
2.7 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั ง  - 
2.8 ให้ค าแนะน าปรึกษาสถานกกักันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั ง  - 
2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า ครั ง  - 

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยา 
ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อออนไลน์ อาทิเช่น Facebook Website Line 

แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ รวมทั งจัดประชุมผู้ประกอบการเพ่ือท้าความเข้าใจ ชี แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
ของด่าน และทราบถึงระเบียบ ประกาศ ก้าหนดโทษของการลักลอบน้าเข้าสัตว์น ้าที่ผิดกฏหมาย และไม่ขอ
อนุญาตที่ถูกต้อง 
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กิจกรรม หน่วย แผนรวม ผลรวม 
นับ ต.ค.60-ก.ย.61  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ฉบับ 14,172 19,977 

4.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 1,464 5,164 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ 1,464 1,623 
- ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) ฉบับ  3,541 
- ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF6) ฉบับ  - 
- ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ  - 
4.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 7,008 10,167 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 1,464 1,623 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ  - 
- ร. 7 ฉบับ 1,464 1,566 
- ร. 8 ฉบับ  - 
- ร. 9 ฉบับ 4,080 6,978 
4.1.3 การออกหนังสือก ากบัการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 1,464 1,566 

กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมง

ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงระบบ FSW กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหน่วยงาน
กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมง ให้ สามารถ
ใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว อีกทั งยังเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และเพ่ิม
ทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ ช่วยลดขั นตอน ระยะเวลา ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั งสร้าง
มาตรฐานในการให้บริการและเสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ 
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กิจกรรม หน่วย แผนรวม ผลรวม 
นับ ต.ค.60-ก.ย.61  

4.2 การออกใบอนุญาตและใบรบัรองสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 4,236 3,080 

4.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 4,080 2,978 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF2) ฉบับ  - 
- ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF4) ฉบับ 4,080 2,978 
- ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF6) ฉบับ  - 
- ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ  - 
4.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 36 22 
- ร. 6  (น าเข้า) ฉบับ 12 - 
- ร. 6  (น าผ่าน) ฉบับ  - 
- ร. 7 ฉบับ 12 22 
- ร. 8 ฉบับ  - 
- ร. 9 ฉบับ 12 - 
4.2.3 การออกหนังสือก ากบัการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ  15 
4.2.4 การออกใบอนุญาตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ฉบับ 120 65 
- ใบรับรองซากสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก ฉบับ  - 
- ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ ามีชวีิตเพ่ือการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ฉบับ  - 

- หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(สอ. 2) 

ฉบับ 120 65 
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  งานวิจัยด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  
           โดยมีงานวิจัยของ นายธีระชัย ทิพย์ดวง ไดด้้าเนินการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 1 เรื่อง 
            - งานวิจัยเรื่อง การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้า ทางด่านตรวจสัตว์น ้า
สะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งำนวิจัย 

ปัญหำและอุปสรรค 
1. ด่านฯสะเดาเป็นด่านชายแดนที่ส้าคัญและเป็นด่านฯเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้าให้การปฏิบัติงานมีความเข้มข้น
มากขึ น โดยช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มตั งแต่เวลา 05.00น.-23.00 น. ท้าให้การปฏิบัติงานจึงต้องมีการจัด
ชุดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนการปฏิบัติงานทั งเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง แต่เนื่องจากด่านชายแดนสะเดาเป็นเขตพื นที่เสี่ยง
ภัย ท้าให้การปฏิบัติงานในช่วงเวลา 05.00-07.00 และช่วงเวลา 20.00-23.00น.ถือเป็นช่วงเวลาที่เป็น
อุปสรรคต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิง เนื่องจากบ้านพักหรือที่พักของเจ้าหน้าที่อยู่ห่างไกลกันกับจุดปฏิบัติงาน  10 
กว่ากิโลเมตรท้าให้ต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมมากขึ น 

2. ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเริ่มตั งแต่เวลา 05.00น.-23.00 น. โดยช่วงเวลา 05.00-07.00 และช่วงเวลา 
20.00-23.00น เนื่องจากเป็นเวลานอกราชการ มีเจ้าหน้าที่มาเป็นปฎิบัติงานที่จ้ากัด ท้าให้เกิดความเสี่ยงใน
การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 

3. จากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบ FSW ในแต่ละเฟส อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคการเข้าใช้งาน
ของผู้ประกอบการ 
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แนวทางการตรวจป้องกันการลักลอบสินค้าสัตว์น้ าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีแนวทางหรือ
มาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยจัดชุดปฏิบัติงานชาย-หญิง ท้างานร่วมกัน เพ่ือ
สอดส่องและช่วยดูแลเจ้าหน้าที่ผู้หญิง     

2. ประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลเสียของการลักลอบน้าเข้าสัตว์น ้า 
3. สร้างเครือข่ายหรือการท้างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับ

อาเซียน 
4. ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ น เช่น ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือร่วมในการตรวจสอบการลักลอบ

การน้าเข้า-ส่งออกซ่ึงทางด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดาได้ด้าเนินการเป็นประจ้าและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การปฏิบัติงานเชิงรุก 
ส้าหรับการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการบูรณาการการท้างานกับเครือข่ายทางด่านฯ  

ได้ปฏิบัติงานดังนี  
1. ประชาสัมพันธ์งานตรวจป้องกันการลักลอบผ่านทางเว็ปไซต์ Facebook ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา

เพ่ือป้องปรามให้ผู้คิดกระท้าผิดได้เกรงกลัว   
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจลักลอบอีกหน่วยหนึ่ง

ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ น   
3. ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือร่วมในการตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้า -ส่งออก ซึ่งทางด่าน

ตรวจสัตว์น ้าสะเดาได้ด้าเนินการเป็นประจ้าและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
4. มีการตรวจร่วมท้างานร่วมกับเครือข่ายทางด่านบูรณาการกระทรวงเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ท้างานมากยิ่งขึ น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวทำงแก้ไข 



 

 

สถิติการน าเขา้-ส่งออก  
ปริมาณการน าเข้าสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 

  ปริมาณ : กโิลกรัม 

ชื่อสัตว์น  า 
เดือน ปี พ.ศ. 

รวม 
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูสั น - - 337,300 240,000 - - - 1,120,000 264,000 60,000 201,500 341,000 2,563,800 

หอยแครง 122,640 196,600 259,765 78,685 72,890 30,290 79,310 82,530 109,550 306,880 513,480 570,730 2,423,350 

ปลากะพงขาว 187,370 203,240 152,825 146,220 224,480 145,400 112,750 112,800 128,050 120,100 124,090 192,840 1,850,165 

ปลาดุกแอฟริกัน 29,500 31,290 31,690 18,890 30,400 26,100 20,900 27,780 29,700 33,140 58,435 140,821 478,646 

ปลาหางแข็ง - - - - - - 50,480 26,000 111,000 - - 13,000 200,480 

หนังปลากะเบน 5,400 4,000 5,500 5,000 7,000 - 11,840 3,500 4,000 8,200 - 3,500 57,940 

หมึกกระดอง 7,600 9,720 19,431 17,090 - - - 11,970 4,000 - - - 69,811 

ปลาจาระเม็ด 4,950 4,250 4,500 4,650 5,900 3,200 3,300 1,500 750 0.00 1,150 4,250.00 38,400 

ปลาริวกิว - 1,500 - 4,000 3,000 - - - - - - - 8,500 

สัตว์น  าอื่น ๆ 46,714 - 30,600 24,980 1,200 8,180 - - 25,043.43 - 55,000 16,273.53 207,990.96 

รวม 404,174.00 450,600 841,611 539,515 344,870 213,170 278,580 1,386,080 676,093.43 528,320 953,655 1,282,414.53 7,899,082.96 
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กราฟแสดงปริมาณการน าเข้าสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
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ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูสั น หอยแครง ปลากะพงขาว ปลาดุกแอฟริกัน ปลาหางแข็ง 

หนังปลากะเบน หมึกกระดอง ปลาจาระเม็ด ปลาริวกิว สัตว์น  าอื่น ๆ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 
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มูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
มูลค่า : บาท 

ชื่อสัตวน์  า 
เดือน ปี พ.ศ. 

รวม 
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูสั น - - 5,127,347.79 3,777,903.13 - - - 18,407,100.59 4,188,282.20 849,112.70 3,013,380.43 5,219,616.71 40,582,743.55 

หอยแครง 3,880,785.12 4,004,779.78 4,835,011.14 1,967,127.24 2,185,999.12 975,333.40 2,488,175.47 2,674,431.05 3,466,951.78 9,605,578.03 15,723,619.13 17,442,024.64 69,249,815.90 

ปลากะพงขาว 16,747,319.65 23,313,151.01 17,349,236.74 17,022,603.49 26,968,614.67 17,835,391.00 14,151,177.78 14,098,965.67 15,696,564.14 13,927,217.31 14,694,957.75 23,985,510.74 215,790,709.95 

ปลาดกุแอฟ    
ริกนั 

507,655.55 477,734.69 561,163.82 372,910.69 633,462.57 546,888.46 442,228.62 591,577.43 617,663.12 659,889.22 1,145,601.65 2,807,207.33 9,363,983.15 

ปลาหางแข็ง - - - - - - 835,919.72 433,308.66 1,806,603.60 - - 184,076.01 3,259,907.99 

หนังปลา      
กะเบน 

109,958.86 82,092.00 121,483.40 101,198.76 142,732.98 - 227,899.28 72,985.50 90,420.60 181,320.94 - 69,762.00 1,199,854.32 

หมึกกระดอง 1,102,222.94 442,853.50 2,084,229 1,485,607.55 0.00 - 0.00 802,754.51 180,841.20 - - - 6,098,508.70 

ปลาจาระเม็ด 566,422.45 968,172.58 1,021,762.69 1,044,674.76 1,335,406.41 727,524.87 758,973.60 347,202.48 169,538.64 - 254,135.19 940,292.10 8,134,105.77 

ปลาริวกิว - 20,502.48 - 53,918.69 40,769.19 - - - - - - - 115,190.36 

สัตว์น  าอืน่ ๆ 5,246,664.87 - 699,488.80 1,193,497.58 10,871.78 512,978.66 - - 2,348,361.34 - 5,876,460.66 1,195,217.36 17,083,541.05 

รวม 28,161,029.44 29,309,286.04 31,799,723.38 27,019,441.89 31,317,856.72 20,598,116.39 18,904,374.47 37,428,325.89 28,565,226.62 25,223,118.20 40,708,154.81 51,843,706.89 370,878,360.74 
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กราฟแสดงมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
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ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูสั น หอยแครง ปลากะพงขาว ปลาดุกแอฟริกัน ปลาหางแข็ง 

หนังปลากะเบน หมึกกระดอง ปลาจาระเม็ด ปลาริวกิว สัตว์น  าอ่ืน ๆ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
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ปลาทูสั น หอยแครง ปลากะพงขาว ปลาดุกแอฟริกนั ปลาหางแข็ง หนังปลากะเบน หมึกกระดอง ปลาจาระเม็ด ปลาริวกิว สัตว์น  าอื่น ๆ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
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ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
  ปริมาณ : กิโลกรัม 

ชื่อสัตว์น  า 
เดือน ปี พ.ศ. 

รวม 
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูแขก 923,950 480,700 876,750 862,600 956,000 652,250 605,200 480,175 714,520 487,180 413,880 560,575 8,013,780 

ปลาไส้ตัน 830,000 640,000 380,000 260,000 620,000 440,000 512,000 300,000 282,000 434,000 378,000 393,000 5,469,000 

ปลาทรายแดง 912,990 483,936 532,330 567,270 587,402 475,856 363,467 344,441 411,272 578,766 418,135 524,943 6,200,808 

ปลาสีกุน 1,237,900 421,400 723,200 677,050 773,700 576,600 497,200 387,175 241,653 380,785 341,795 369,525 6,627,983 

กุ้งขาว 411,130 355,984.40 333,074 412,464 401,891 317,145 288,944 363,870 319,000 474,602 253,540 200,900 4,132,544.40 

ปลาหางแข็ง 586,750 437,500 507,750 390,250 392,500 317,250 273,000 295,625 198,305 128,500 138,505 82,125 3,748,060 

ปลาลัง 444,500 346,400 370,000 293,600 269,200 188,950 219,000 239,300 218,525 68,755 36,500 25,600 2,720,330 

ปลาโอ 193,100 143,000 176,898 275,190.05 159,300 134,950 116,200 105,000 235,600 197,905 236,185 183,900 2,157,228.05 

ปลากะพง 137,550 112,000 113,400 95,450 96,600 75,200 64,400 70,000 31,225 360 1,110 270 797,565 

สัตว์น  าอื่น ๆ 262,566.40 218,849.60 223,218 209,683.15 178,178 193,450 162,060 177,390.30 402,888.20 738,310.65 439,539.36 663,303.60 3,869,437.26 

รวม 5,940,436.40 3,639,770 4,236,620 4,043,557.20 4,434,771 3,371,651 3,101,471 2,762,976.30 3,054,988.20 3,489,163.65 2,657,189.36 3,004,141.60 43,736,735.71 
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กราฟแสดงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
  มูลค่า : บาท 

ชื่อสัตว์น  า 
เดือน ปี พ.ศ. 

รวม 
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูแขก 10,315,609.11 5,983,821.64 8,975,219.12 7,699,300.00 8,686,900.36 6,295,025.49 5,761,416.24 5,162,331.76 10,707,135.77 7,528,619.58 6,378,333.40 8,796,316.35 92,290,028.82 

ปลาไส้ตัน 11,099,208.20 8,637,196.80 5,108,891.00 3,457,589.20 7,713,355.60 5,923,038.00 10,314,247.60 11,227,645.20 8,211,660.60 7,170,384.00 7,918,610.30 5,150,984.19 91,932,810.69 

ปลาทรายแดง 14,929,653.90 10,015,731.31 10,204,435.63 11,016,000.10 11,440,415.09 10,837,614.47 9,468,449.70 11,172,258.76 14,858,505.22 16,333,575.75 12,146,641.27 14,148,849.47 146,572,130.67 

ปลาสีกุน 10,754,139.50 4,327,544.58 6,479,759.41 5,882,748.87 6,877,128.67 4,776,420.95 4,084,014.76 3,474,852.53 3,242,689.39 5,930,249.06 5,262,306.77 5,697,108.36 66,788,962.85 

กุ้งขาว 52,736,830.38 49,932,885.21 39,047,547.18 46,558,407.66 45,581,665.06 36,771,710.97 31,968,300.48 43,372,926.00 29,284,099.76 53,677,390.33 24,871,303.92 18,395,151.61 472,198,218.56 

ปลาหางแข็ง 8,436,698.49 5,824,340.76 6,842,742.13 5,263,966.49 5,206,701.24 4,175,552.33 3,637,117.94 3,908,134.30 2,814,149.77 1,983,643.70 2,132,687.91 1,266,207.44 51,491,942.50 

ปลาลัง 4,526,212.48 3,650,486.63 3,775,912.92 3,053,754.49 2,982,616.18 2,231,701.25 2,221,948.86 2,427,532.75 2,905,681.47 1,059,514.55 561,888.30 394,746.88 29,791,996.76 

ปลาโอ 4,553,260.08 3,531,654.16 5,113,453.08 5,130,580.97 3,558,422.34 2,946,363.03 2,566,584.26 2,481,253.29 3,206,881.95 3,289,570.01 5,878,970.72 3,756,789.85 46,013,783.74 

ปลากะพง 104,000.00 4,445,616.00 4,484,119.50 3,788,557.60 3,802,369.30 3,042,832.85 2,580,078.20 2,821,939.75 1,339,067.20 120,000.00 148,864.13 90,000.00 26,767,444.53 

สัตว์น  าอื่น ๆ 17,600,783.40 10,160,491.42 10,038,556.75 8,469,832.63 9,704,269.49 10,254,089.66 7,991,946.74 13,314,943.14 11,118,829.83 22,207,828.84 11,024,253.92 14,450,808.07 146,336,633.89 

รวม 135,056,395.54 106,509,768.51 100,070,636.72 100,320,738.01 105,553,843.33 87,254,349.00 80,594,104.78 99,363,817.48 87,688,700.96 119,300,775.82 76,323,860.64 72,146,962.22 1,170,183,953.01 
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กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
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ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 

ปลาทูแขก ปลาไส้ตัน ปลาทรายแดง ปลาสีกุน กุ้งขาว 

ปลาหางแข็ง ปลาลัง ปลาโอ ปลากะพง สัตว์น  าอ่ืน ๆ มูลค่า (บาท) 
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ปี พ.ศ. 2561 ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
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ปลาทูแขก ปลาไส้ตัน ปลาทรายแดง ปลาสีกุน กุ้งขาว ปลาหางแข็ง ปลาลัง ปลาโอ ปลากะพง สัตว์น  าอ่ืน ๆ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
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