
รายงานประจ าปี

2561
ด่านตรวจสตัวน์ า้จังหวัดกาญจนบุรี 
Kanchanabuir Fish Inspection Office

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น า้ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการค้าสัตว์น า้และปัจจัยการผลติ กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 

 

บทนํา 
ตามท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ไดเปดจุดผานแดนถาวรบานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และไดดําเนินการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค ท่ีมีชองทางการคาติดตอกับประเทศ

เพ่ือนบาน เนื่องจากจุดดังกลาวอยูหางจากเมืองทวายและเมืองชายฝงทะเลอ่ืนๆของประเทศเมียนมา ประมาณ 

๑๕๐ กิโลเมตรเทานั้น และทรัพยากรสัตวทะเลในบริเวณนั้นก็มีความอุดมสมบูรณอยูมาก ทําใหมีอัตราการนําเขา

สงออกสินคาสัตวน้ําเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในปพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดกําหนดและวางแผนเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับความรวมมือระหวางกันไปสูทิศทางท่ีกาวหนาอีกระดับหนึ่งดวยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน

(ASEAN Community: AC) ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน อันประกอบดวย ๓ เสา

หลัก คือประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน(ASEAN Poitical-Security Community: APSC) ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culturl Community: ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ASEAN Economic Community: AEC) สําหรับประเทศไทยเองไดมีการเตรียมพรอมในเชิงนโยบายซ่ึงปรากฏใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

ภายใตการพัฒนาไปสูประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มักจะไดรับความ

สนใจและกลาวถึงมากในปจจุบัน เนื่องจากจะนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอยางกวางขวาง โดยได

วางแผนงานในการผลักดันการกาวไปสูภูมิภาคท่ีเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ซ่ึงจะกอการเคลื่อนยาย

ทรัพยากรการผลิตกันไดอยางเสรี เชนในดานการเคลื่อนยายสินคา อาเซียนจะดําเนินการลดภาษีศุลกากรและ

ยกเลิกมาตรการการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษีใหหมดสิ้นไป ซ่ึงสิ่งท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การเปดเสรีทางการคาซ่ึงจะเปด

โอกาสใหผูผลิต หรือเกษตรกรไทยผลิตสินคาเกษตรสงออกไปยังตางประเทศ และการเตรียมตัวท่ีดีจะทําให

สามารถใชโอกาสนี้ในการสรางรายไดแกตนเอง ขณะเดียวกันในสวนภาครัฐ จําเปนตองพยายามหาแนวทางในการ

ลดผลกระทบในดานลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการเปดเสรีทางการคา เชน จะมีสินคาเขาสูประเทศไทยไดงายข้ึนเชนกัน 

ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นมีนโยบายในการเตรียมการรองรับการเปด AEC ท้ังมาตรการเชิงรุก

และเชิงรับ โดยมาตรการเชิงรับ ไดแก เง่ือนไขการนําเขา เชน กําหนดเวลาการนําเขา กําหนดดานนําเขา เขมงวด

การลักลอบการนําเขา รวมถึงการกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(SPS) โดยท้ังนี้ตองดําเนินการโดย

ระมัดระวังมิใหขัดกับขอตกลง ขณะท่ีมาตรการเชิงรุก เชนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือลดตนทุนการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพสินคา และการสรางภาพลักษณสินคาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการยาย

ฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศอาเซียนท่ีมีตันทุนต่ํากวาเพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบท่ีขาดแคลนในประเทศเชนอาหาร

สัตวเปนตน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน กรมประมงจึงไดมีคําสั่งท่ี ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดตั้ง

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Aquatic Animal Quarantine Station) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปนหนวยงานควบคุม กํากับ ดูแลการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน

และขอกําหนดของกฎหมายหรือระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 

ขอมูลเบื้องตน อํานาจหนาท่ี และโครงสราง        ๑ 

ขอมูลบุคลากร           ๕ 

การพัฒนาบุคลาการ          ๖ 

งบประมาณ           ๖ 

งานท่ีไดรับมอบหมาย          ๗ 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง       ๗ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส    ๑๑ 

ปญหาอุปสรรค           ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญกราฟ 

 

กราฟท่ี                   หนา 

1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง      ๘ 

๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส     ๑๑ 

๓ ชนิดสัตวน้ําท่ีมีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับ       ๑๓ 

๔ ชนิดสัตวน้ําท่ีมีการสงออกสูงสุด 10 อันดับ       ๑๓ 

๕ ปริมาณนําเขา-สงออกรวมรายเดือน ประจาํป 2561      ๑๔ 

๖ ปริมาณและมูลคาการนําเขา-สงออกรวมท้ังป ประจําป 2561     ๑๔ 

๗ ลักษณะสัตวน้ําท่ีนําเขา-สงออก         ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                   หนา 

๑ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง      ๗ 

๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส     ๑๑ 
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ขอมูลเบื้องตน อํานาจหนาที่ และโครงสราง 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี 

 

สังกัด : ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง 

เขตรับผิดชอบ : ชองทางเขาออกผานแดนท้ังหมดของจังหวัดกาญจนบุรี 

ผูรับผิดชอบ: นายชนินทร นอยสอาด หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี 

สถานท่ีติดตอ : ท่ีทําการจุดผานแดนบานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุี ๗๑๐๐๐  

โทรศัพท :  0๓๔-๕๑๐๘๓๒, ๐๖๒-๘๗๕๑๔๖๘ 

 

1. การนําเขาสัตวน้ําของจังหวัดกาญจนบุรี นั้น สวนใหญจะนําเขาทาง ๒ ชองทางคือ 

๑.๑ นําเขาทางจุดผานแดนถาวรบานพุน้ํารอน ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซ่ึงสัตวน้ําท่ีนําเขาจะเปน

จําพวกสัตวทะเล ท้ังแบบมีชีวิต เชน ปูทะเล กุงมังกร หอยแครง เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปเลี้ยงตอและ

จําหนายเพ่ือการบริโภค และแบบไมมีชีวิตโดยใชวิธีขนสงแบบแชแข็งหรือดองน้ําแข็งเขามาเพ่ือนําไปจําหนาย

ตอไป มีชนิดหลักๆ เชน ปลาทู ปลาเบญจพรรณ กุงทะเล หมึก และอ่ืนๆ ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลในป พ.ศ.

๒๕๕๙ พบวามีการนําเขาโดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๑,๓๐๐ กิโลกรัม ซ่ึงเพ่ิมจากปกอนๆ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘)ซ่ึงมี

การนําเขาโดยเฉลี่ยวันละประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม ท้ังนี้แลวแตสภาพของการคมนาคมในแตฤดูกาล และมีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนหลายเทาตัว ในป พ.ศ.๒๕๖1 เฉลี่ยวันละประมาณ ๑3,5๐๐ กิโลกรัม  

๑.๒ นําเขาทางดานเจดียสามองค ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ท่ีมีเขตติดตอกับเมืองพญาตองซู

ของประเทศเมียนมา ซ่ึงจะนําเขาสัตวน้ํามีชีวิตโดยเกือบท้ังหมดจะเปนจําพวกปลาสวยงามมีชีวิตจากธรรมชาติ 

เชนตระกูลปลาหมู ปลากระทิง ปลาลูกผึง ปลาแปน เปนตน โดยมีปลายทางสวนใหญอยูท่ีตลาดปลาบานโปง  

จ.ราชบุรี ซ่ึงจะมีการนําเขาเกือบท้ังปยกเวนชวงฤดูฝน เนื่องจากเปนฤดูหามจับปลาของทางฝงประเทศเพ่ือนบาน 

แตในปจจุบัน (ตั้งแตเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนมา) ไมมีการนําเขาปลาสวยงามเนื่องจากหนวยงานดานความ

ม่ันคงไมอนุญาตโดยใหเหตุผลวาเปนสินคาฟุมเฟอยแตในปจจุบันไดมีการอนุญาตใหสามารถนําเขาไดแลวตั้งแต 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑นอกจากนี้ยังมีแนวโนมในการสงออกปจจัยการผลิต เชนอาหารสัตวน้ํา ปลาสวยงาม และ

สัตวทะเล ไปยังเมียนมาอีกดวย 
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ชองทางติดตอบริเวณพรมแดนจังหวัดกาญจนบุรกีับพรมแดนประเทศเมียนมา 

 
ภาพท่ี ๑  

 

2. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํานั้น ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 - พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 

 - พระราขบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

 - พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

 - และกฎหมายอ่ืนๆท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย นั้นๆ 

 ท้ังนี้ การปฏิบัติงานควบคุมการนําสัตวน้ําและซากสัตวน้ําเขาหรือนําผานเขามาในราชอาณาจักรตาม

ประมวลกฎหมายฉบับตางๆ มีวัตถุประสงคหลักในการควบคุมปองกัน ดังนี้ 

 - เพ่ือปองกันโรคระบาดซ่ึงอาจติดมากับสัตวน้ําท่ีมีการนําเขามาจากตางประเทศ สรางความเสียหายแก

ธุระกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายในประเทศไทย 
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 - เพ่ือปองกันมิใหนําสัตวน้ําสายพันธุตางถ่ิน เขามาในประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศสัตวน้ํา

ประจําถ่ิน 

 - เพ่ือเปนการสงวนและคุมครองพันธุสัตวน้ําท่ีหายากและใกลสูญพันธุ 

 - เพ่ือความรวมมือระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดของสัตวปาและ

พืชปาท่ีใกลสูญพันธุหรือไซเตส 

 - เพ่ือควบคุมคุณภาพอาหาร ใหเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนดและปลอดภัยแกผูบริโภค 

3. ผูท่ีมีความประสงคจะนําสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร ตองไดรับหนังสืออนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ี ดังนี้ 

3.1 หนังสืออนุญาตตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ซ่ึงเรียกวา “ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ํา

หรือผลติภัณฑสัตวน้ํา” 

3.2 หนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 ซ่ึงเรียกวา “ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือ

ซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร (แบบ ร.6)” 

3.3 ดําเนินพิธีการทางศุลกากร 

3.4 การตรวจสอบเอกสารและสัตวน้ํานําเขา โดยเจาหนาท่ีประจําดานตรวจสัตวน้ํา ซ่ึงตองใชเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบดังนี้ 

 -  ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร(ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสตัว พ.ศ. 2558 

-  ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

- ใบกํากับการซ้ือขาย (Invoice) 

- ใบขนสินคาขาเขา 

- ใบตราสงสินคาทางอากาศ (Air Way Bill) หรือ ใบตราสงสินคาทางทะเล (Bill of Lading) (กรณีท่ีมี) 

- หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา หรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว 

กรณีการนําเขากุงทะเล มีชีวิต แชเย็น แชแข็ง ตองมีหนังสือรับสุขภาพสัตวน้ําฉบับจริง และ 

รายละเอียดในการรับรองตามระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขากุงทะเลมาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 

กรณีการนําเขาปลาคารพ มีชีวิตตองมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําฉบับจริง และรายละเอียดในการ 

รับรองตามประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเง่ือนไขการอนุญาตใหนําเขาปลาตระกูลคารพเขามาใน 

ราชอาณาจักรภายใตระบบกักกันโรค ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

-ใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate) หรือสําเนาการแจงนําสินคาออกจากประเทศตนทาง 
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(Custom Clearance) หรือสําเนาใบขนสินคาขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองใหสงออกสัตวน้ํา

หรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, Form D จากประเทศตนทางท่ี

ออกโดยหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีภาครัฐรับรองสําหรับกรณีเปนการนําเขาทางเรือประมงท่ีมิใชเรือประมง

ไทยใหแสดงรายงานผลการตรวจเรือ(Port Inspection Report form: PIR) 

-ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามา 

ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะคราว (อ.14) กรณีการนําเขาเพ่ือจําหนาย หรือนําเขามาเพ่ือผลิตจําหนาย หรือ

เพ่ือจําหนายตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเวนหมึก 

-หนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีนาเขาปลาคารพมีชีวิต และกุงทะเลมีชีวิต 

- หนังสือรับรองสถานท่ีพักซากสัตวน้ํา กรณีนําเขากุงดิบแชเย็น แชแข็ง 

3.5 มาตรการเขมงวดเฉพาะกลุมสินคาสัตวน้ํา 

 - กรณีขอนําเขาฉลามทุกชนิดหรือเปลือกหอยเขามาในราชอาณาจักร ตองแสดงหนังสือรับรองชนิดพันธุ

สัตวน้ําหรือหนังสืออ่ืนใดท่ีแสดงชนิดพันธุ ซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐ(ประเทศตนทาง) หรือหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ในการยื่นขออนุญาตนําเขา ท้ังนี้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือใช

ประกอบการขออนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร 

 - ปลาปกเปาทุกชนิดและอาหารท่ีมีเนื้อปลาปกเปาเปนสวนผสมเปนอาหารท่ีหานผลิต นําเขา            

หรือจําหนาย ท้ังนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 264) พ.ศ.2545 เรื่อง กําหนดอาหารท่ีหามผลิต 

นําเขา หรือจําหนาย ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เนื่องจากในตัวของปลาปกเปามีพิษท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายถึงชีวิตแกผูบริโภคได 
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ขอมูลบุคลากร 

อัตรากําลังปจจุบัน: ขาราชการ 1 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา จางเหมาบริการ 1 อัตรา 

 

 

 

 

 

นายชนินทร นอยสอาด  

ตําแหนง หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี  

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี     อายุ 33 ป 

 

 

 

 

 

 

 

นายเพทาย คุณพันธ   

ตําแหนง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี     อายุ 25 ป 

 

 

 

 

 

 

นายสุธพล ปาสวนสัก  

ตําแหนง นักวิชาการประมง (จางเหมาบริการ) 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี     อายุ 30 ป 

 



6 

การพัฒนาบุคลากร 

 
นายชนินทร นอยสอาด 

1. เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการนําเขา 

สงออก นําผานสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยการผลิต สําหรับเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา” 

2. เขารวมฝกอบรม “โครงการฝกอบรม หลักสูตร ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับผูปฏิบัติงาน” 

 

นายเพทาย คุณพันธ 

3. เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการนําเขา 

สงออก นําผานสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยการผลิต สําหรับเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา” 

4. เขารวมฝกอบรม “โครงการฝกอบรม หลักสูตร ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับผูปฏิบัติงาน” 

5. เขารวมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานดานสุขอนามัย 

 

งบประมาณประจําป 2561 

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

รายการบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรมบุคลากรภาครฐัดานการประมง 

งบประมาณท่ีไดรับ  269,204.00  บาท      งบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น  260,000.00  บาท 
 

แผนงาน: พ้ืนฐานดานการสรางความสามรถในการแขงขันของประเทศ 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานการประมง 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

งบประมาณท่ีไดรับ  38,000.00  บาท        งบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น  37,548.98  บาท 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

งบประมาณท่ีไดรับ  608,800.00  บาท      งบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น  608,796.29  บาท 
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งานที่ไดรับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 
แผนงานและผลการดําเนินงานดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 2561  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ) แบงเปนกิจกรรมตางๆดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  

กิจกรรม 
หนวย 
นับ แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินการ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  ครั้ง/ตัวอยาง  ๕,๐๗๗ 4,990 

1.1 ตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ  ครั้ง/ตัวอยาง  580 1,770 

     - สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา  ตัวอยาง  250 793 

     - ตรวจวิเคราะห เฝาระวังสารตกคาง  ตัวอยาง  20 20 

     - ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ นําเขา  ครั้ง  846 846 

     - ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ สงออก  ครั้ง  111 111 

1.2 ควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวม
วัตถุอันตราย) 

 ครั้ง/ตัวอยาง  5 2 

     - ตรวจสอบการคาปจจัยการผลิต  ครั้ง  5 2 

1.๓ เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสัตว
น้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

 ครั้ง  1,530 3,079 

     - การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ  ครั้ง  1,500 3,069 

     - การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ  ครั้ง  30 10 

1.๔ การประชาสัมพันธ  ครั้ง  100 141 

      - การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ  ครั้ง  40 58 

      - การใหคําแนะนํา  ครั้ง  60 83 
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กราฟท่ี 1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  

ตรวจสอบวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
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ควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 

 

 

การประชาสัมพันธ 
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เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออดสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม 
หนวย 
นับ แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินการ 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับ 2,456 3,970 

๑.๑ การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวน้ําผานระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 2,445 3,869 

๑.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 605 1,011 

     - ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF2)  ฉบับ 605 920 

     - ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF4)  ฉบับ - 91 

๑.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 1,240 1,942 

     - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 605 920 

     - ร. 7 ฉบับ 605 916 

     - ร. 9 ฉบับ 30 106 

๑.1.3 การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ 600 916 

๑.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตวน้ําดวยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 11 101 

๑.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ - 25 

     - ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF2)  ฉบับ - 25 

๑.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 11 51 

     - ร. 6  (นําเขา) ฉบับ 5 25 

     - ร. 7 ฉบับ 5 25 

     - ร. 9 ฉบับ 1 1 

๑.2.3 การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํานําเขา (IMD) ฉบับ - 25 
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กราฟท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 
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สถิติขอมูลการนําเขาและสงออก สินคาสัตวน้ํา ประจําป ๒๕๖๑ 
 

กราฟท่ี ๓ ชนิดสัตวน้ําท่ีมีการนําเขาสูงสุด 10อันดับ 

 
 

กราฟท่ี ๔ ชนิดสัตวน้ําท่ีมีการสงออกสูงสุด 10อันดับ 
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กราฟท่ี ๕ ปริมาณนําเขา-สงออกรวมรายเดือน ประจําป2561 

 
 

 

 

กราฟท่ี ๖ ปริมาณและมูลคาการนําเขา-สงออกรวมท้ังป ประจําป 2561 
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กราฟท่ี ๗ ลักษณะสัตวน้ําท่ีนําเขา-สงออก 
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ปญหาอุปสรรค 

1. เนื่องจากชายแดนดานพุน้ํารอนและดานเจดียสามองค มีลักษณะทางภูมิศาตรท่ีไมคลายคลึงหรือ

เหมือนกับชายแดนดานอ่ืนๆ โดยมิใชเปนพ้ืนท่ีเมืองตอเมือง หนวยงานตรวจสอบของแตละหนวยไมไดอยูในบริเวณ

เดียวกันทําใหการตรวจปลอยสินคามีความซับซอนและไมสะดวกอยูบาง ทําใหอาจจะเกิดความเสียหายตอสินคา

สัตวน้ําได โดยเฉพาะการขนสงสิ่งมีชีวิต และซากสัตวน้ําท่ีโดยสภาพแลวจะมีโอกาสเนาเสียไดงาย ถามีการเก็บ

รักษาท่ีไมเหมาะสม 

2.การผานแดนของคนและสินคาปจจุบันยังมีลักษณะเปน “วิถีชาวบาน” ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีตองใชความยืดหยุนสูง รวมถึงปญหาดานความม่ันคง เชน ชนกลุมนอย เปนตน 

 

 

แผนงานในอนาคต 

1. ในปจจุบันกรมประมงไดรับมอบท่ีดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ จํานวน 2 ไร ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษกาญจนบุรี (ม.12 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี) และอยูในระหวางการสํารวจเพ่ือออกแบบท่ีทําการดาน

ตรวจสัตวน้ําฯ  
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2. อยูระหวางประสานงานกับดานศุลกากรสังขละบุรี เพ่ือขอรับทราบ ขนาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายในดาน

ศุลกากรบานพุน้ํารอน ท่ีกําลังดําเนินการกอสรางเพ่ือใชในการพิจารณาของบประมาณ จัดซ้ือครุภัณฑท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอาคารตรวจสินคา 

 

   
 

3. เก็บขอมูลเพ่ือพิจารณาสงอัตรากําลังไปประจําท่ีดานเจดียสามองค เนื่องจากปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมี

การนําเขา-สงออกสินคาสัตวน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


