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 การจัดท าองค์ความรู้ที่ส าคัญของหน่วยงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมฐานความรู้ที่มีอยู่       
ซึ่งกระจัดกระจายมาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ มีความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาส่วนราชการเข้าสู่รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learninng 
Organization)  

 ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดาได้จัดท าองค์ความรู้เรื่ อง เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ผลการ
ด าเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าประมง 
ขั้นตอนการด าเนินงานผ่านพิธีการศุลกากร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการน าเข้าส่งออก ที่ได้รวบรวมมาในครั้งนี้
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

                                                       ด่านตรวจสัตวน์้ าสะเดา 
                              กุมภาพันธ์ 2561
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บทท่ี 1 

บทน้า 

 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่ส าคัญเพ่ือการ
เตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้ก าหนดให้
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ขึ้นรวม 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและ
ส่งเสริมต่าง ๆ ท าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้สิทธิและประโยชน์ทั้ งที่ เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี              
ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และมาตรการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559) 

ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใน 10 จังหวัด ตามประกาศ กนพ.           
ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้ 

 

 1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต าบล ใน 3 อ าเภอในจังหวัดตาก 
ได้แก่ 

 - อ าเภอแม่สอด 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุ
ผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ และ ต าบลมหาวัน 

- อ าเภอพบพระ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลพบพระ ต าบลช่องแคบ และ ต าบลวาเล่ย์ 
- อ าเภอแม่ระมาด 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่จะเรา ต าบลแม่ระมาด และ ต าบลขะเนจื้อ 

 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ต าบล ใน 3 อ าเภอ ในจังหวัด
มุกดาหาร ได้แก่ 

- อ าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลศรีบุญเรือง ต าบลมุกดาหาร ต าบลบางทราย
ใหญ่ ต าบลค าอาฮวน และ ต าบลนาสีนวน 

- อ าเภอหว้านใหญ่ 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางทรายน้อย ต าบลชะโนด ต าบลหว้านใหญ่ และ ต าบล
บ่งขาม 

- อ าเภอดอนตาล 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธิ์ไทร และ ต าบลดอนตาล 

 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ในจังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ 

- อ าเภออรัญประเทศ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ และ ต าบลท่าข้าม 
- อ าเภอวัฒนานคร 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลผักขะ 

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต าบล ของอ าเภอคลองใหญ่        
ในจังหวัดตราด ได้แก่ ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเล็ก และต าบลไม้รูด 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 
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 5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต าบล ของอ าเภอสะเดา ในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ 

  

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต าบล ใน 3 อ าเภอ ในจังหวัด
เชียงราย ได้แก่  

- อ าเภอเชียงของ 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลครึ่ง ต าบลบุญเรือง ต าบลริมโขง ต าบลเวียง ต าบลศรี
ดอนชัย ต าบลสถาน ต าบลห้วยซ้อ 

- อ าเภอเชียงแสน 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านแซว ต าบลป่าสัก ต าบลแม่เงิน ต าบลโยนก 
ต าบลเวียง ต าบลศรีดอนมูล 

- อ าเภอแม่สาย 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลเกาะช้าง ต าบลบ้านด้าย ต าบลโป่งงาม ต าบลโป่งผา 
ต าบลแม่สาย ต าบลเวียงพางค า ต าบลศรีเมืองชุม ต าบลห้วยไคร้ 

 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ในจังหวัด
หนองคาย ได้แก่ 

- อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล ได้แก่ ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ 
ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอม
เกาะ ต าบลหาดค า ต าบลหินโงม 

- อ าเภอสระใคร 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลสระใคร 

 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ในจังหวัด
นครพนม ได้แก่ 

 - อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาทราย ต าบลนารา
ชควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ 

 - อ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล ต าบลรามราช ต าบลเวินพระบาท 

 4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 2 ต าบล ของอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต าบลแก่งเสี้ยน และ ต าบลบ้านเก่า 

 5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต าบล ใน 5 อ าเภอ ในจังหวัด
นราธิวาส ได้แก่ 

 - อ าเภอเมืองนราธิวาส 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกเคียน 
- อ าเภอตากใบ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเจ๊ะเห 
- อ าเภอยี่งอ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลละหาร 
- อ าเภอแว้ง 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลโล๊ะจูด • อ าเภอสุไหงโก-ลก 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลสุไหงโก 

- ลก 
 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 
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ภาพที่ 1 พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ ระยะท่ี 2 
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บทท่ี 2 

                                  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

 จังหวัดสงขลาได้ถูกจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพ่ือสนับสนุนการน าประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลี่ยมล้ า และรักษาความมั่นคงของประเทศ ได้ก าหนดพ้ืนที่ น า
ร่องใน 5 จังหวัดของประเทศ ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ห่างไกลกรุงเทพมหานครมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับจังหวัด SEZs อ่ืนๆ ในระยะแรก ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซียสูง
ที่สุด มีด่านศุลกากรชายแดนที่ส าคัญคือด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ มูลค่าการค้ารวมกันในปี 2557 กว่า 
488,762 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 50 ของมูลค่าผ่านด่านศุลกากรชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)  อ าเภอ
สะเดาซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  มีพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดเป็น SEZs ในจังหวัดสงขลา 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 552.3 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 4 ต าบลในอ าเภอสะเดา คือ ต าบลสะเดา ต าบล
สานักขาม ต าบลสานักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ โดยในต าบลสะเดาและต าบลปาดังเบซาร์ เป็นจุดผ่านแดน
ที่ส าคัญทั้ง 2 จุดเพ่ือผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย มีพ้ืนที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (Kedah) และรัฐปะลิสซึ่งถือเป็น
ช่องทางหลักในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียสู่ประเทศสิงคโปร์  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือปีนัง และท่าเรือ
กลาง (Klang) ของประเทศมาเลเซีย (สรัช
พงศ์ สิทธิชัย, 2558) - ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

พื นที่ นิ คมอุตสาหกรรมใน เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

 ที่ตั้ ง ต.ส านักขาม อ.สะเดา     
จ.สงขลา, พ้ืนที่ 1,097.61 ไร่ความเชื่อมโยง
และลักษณะของ พ้ืนที่ ห่างจากชายแดนที่
ด่ าน ส ะ เด าป ระม าณ  2 กม . ห่ า งจ าก
ส านักงานด่านศุลกากรสะเดา 500 เมตร ติด
กับพ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ห่าง
จากด่านปาดังเบซาร์ประมาณ 35 กม. ติด
ถนนกาญจนวนิชย์ (2 เลน), สภาพพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่ลาดเนิน, ปัจจุบันใช้ประโยชน์เพ่ืออยู่
อาศัยและเป็นสวนยางพารา, มีแหล่งน้ าใกล้
พ้ืนทีม่ีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพ้ืนที่ 

ภาพที่ 2 ที่ตั้งและอาณาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
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(ท่ีมา : http://www.thaisez.com/Songkhla.html ) 
          ภาพที่ 3 ผังพื้นที่การจัดสรรพื้นที่พัฒนา (ท่ีมา: พิชัย อุทัยเชฏฐ์, 2558-กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร
ตลอดจนสาธารณูปโภค ในปี 2558 - 2559 ในพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกท้ัง 5 พื้นที่ 6 
ด่าน วงเงิน 10,000 ล้านบาท สรุปแผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558 - 
2559 พ้ืนที่ชายแดน วงเงิน ปี 2558 - 2559 ซึ่งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) 
ได้รับการจัดสรรด้านคมนาคม (ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน) เป็นเงิน 10 ล้านบาท ศุลกากร
และด่านชายแดน เป็นเงิน 1,436 ล้านบาท นิคมอุตสาหกรรม 15 ล้านบาท สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา 
ชลประทาน) 791 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,252 ล้านบาท 

 กิจการที่เข้าไปลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น 
มาตรการสนับสนุนด้านภาษี การอ านวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยหากอยู่ในประเภท
กิจการที่ก าหนดก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่ มาตรการของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ มาตรการ ของกระทรวงการคลัง (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 
2559) 
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ได้แก่ 

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

 5. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
6. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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แผนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของจังหวัดสงขลา  
แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้  

ระยะเร่งด่วน - ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2  
ระยะยาว - ทางหลวงพิเศษหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย  
- สถานีขนส่งสินค้า จ.สงขลา  
- รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์)  
- โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 
ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดท าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เป็นการพัฒนาโดยเน้นกระจายพัฒนาพ้ืนที่ก่อให้เกิดการลงทุน และการยกระดับชีวิตของประชาชน โดยได้มี
การประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 4 ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่
กว่า 552.30 ตารางกิโลเมตร มีแนวคิดในการวางผังรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 

- ก าหนดให้มีการพัฒนาด่านสะเดาให้มีมาตรฐานสากล 
- การจัดระเบียบชุมชนชายแดนเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ 
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา – บุกิตกา, ยูชิต า ทางรถยนต์และการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว 
- การพัฒนาสถานีรถบรรทุก 
- การจัดระเบียบการใช้สอยที่ดินให้สอดรับกับการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ 
- การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับโครงสร้างคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ และ 
- โครงการถนนมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่ - สะเดา 

ผลการด้าเนินการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 สรุปรายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจนถึง มกราคม 2561 ดังนี้ 

 - ด่านศุลกากรสะเดา อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (ผลงานร้อยละ 30) 
ก าหนดแล้วเสร็จพฤษภาคม 2562  

- ที่ดิน 2 แปลงรวม 1,196-2-20 ไร่ ส่งมอบพื้นท่ี ให้ กนอ. แล้ว 629 ไร่ 
- การจัดหาที่ดินเพ่ือรองรับการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนั้น รัฐบาลได้

มอบหมายให้กรมธนารักษ์ จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ เอกชนเช่าเพ่ือใช้เป็นพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และ
อัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการก าหนด 

- อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุจังหวัดสงขลาอัตราค่าเช่า/ไร่/ปี 
40,000 บาท โดยให้ปรับปรุงเพ่ิมร้อยละ 15 ทุก 5 ปี และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/ไร่/50 ปีสงขลา 
300,000 บาท ภาคเอกชนและ กนอ. ใช้อัตราเดียวกัน โดยสามารถช าระครั้งเดียว ณ วันจัดให้เช่า หรือผ่อน
จ่ายโดยยกเว้นการช าระใน 5 ปีแรก (ปีที่ 1-5) แล้วผ่อนช าระในปีที่ 6-10 (5 ปี) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
อัตราตลาด 

- การจัดหาที่ดิน พ้ืนที่แปลง สข.1219 (629-2-12 ไร่) และพ้ืนที่แปลง สข.1220/1221 
(440-0-09 ไร่) รวม 1,196-2-20 ไร่ พ้ืนที่แปลง สข.1219 (629-2-12 ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น 28 ราย พร้อมออก
จากพ้ืนที่ทั้งหมดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว 11 หลัง ไม่มีคนอยู่อาศัยแต่มีบ้าน 8 หลัง มีผู้อยู่อาศัย (พร้อมออก) 
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9 หลัง พ้ืนที่แปลง สข.1220/1221 (440-0-09 ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น 143 ราย พร้อมออกจากพ้ืนที่ 28 รายไม่
พร้อมออกจากพ้ืนที่ 35 รายยังไม่พบตัว/ออกจากพ้ืนที่ไปแล้ว 80 รายซึ่งจังหวัดอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา 

- OSS ด้านแรงงาน - เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 121,123 (ตรงข้ามที่ว่าการ
อ าเภอสะเดา) ถ.กาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง ทางหลวง 2 โครงการ (ทล. 4 - ด่านสะเดา 
แห่งที่ 2,มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย) รฟท. 1 โครงการ (ทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่) 

- อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด F/S Detail Design EIA ทางหลวงชนบท 1 โครงการ 
(สข. 1027-ปาดังเบซาร์) ก่อสร้างด่านศุลกากร/ระบบ 

- การผ่านแดนศุลกากร 3 โครงการ (อาคารด่านปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 ด่านสะเดาแห่งใหม่ 
ปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) 

- องค์การอาหารและยาก่อสร้างด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ 1 โครงการ 
- กรมวิชาการเกษตร ก่อสร้างด่านสินค้าเกษตร 1 โครงการ  
- กรมปศุสัตว์ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์ 1 โครงการ  
- ก่อสร้างอุตสาหกรรม - กนอ. 1 โครงการ รอส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ 
- ด้านสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
- ชลประทาน 1 โครงการ (เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างฯสะเดา) ก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค

สะเดา 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสะเดา) แล้วเสร็จ 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พ้ืนที ่ลงนามสัญญาจ้าง 
- ด้านข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านสิทธิประโยชน์จากการ

ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุมัติ 6 โครงการมูลค่า 1,759 ล้านบาท  
- การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ที่ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุนส่วนหน้า ที่อ าเภอสะเดา เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการค้า
การลงทุนกับนักธุรกิจการค้า การลงทุนในพ้ืนที่  รวมถึงการท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ให้เห็นถึง
ความส าคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

- การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) จังหวัด
สงขลา ในด้านแรงงานสาธารณสุข และความม่ันคงของจังหวัดสงขลา เพ่ือให้บริการแก่สถานประกอบการที่อยู่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา  

- การจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพ่ือ
ใช้ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะน าเบื้องต้น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ครบ
วงจร จังหวัดสงขลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและเงินกู้แก่ผู้ประกอบการ และจัดท า www.oss.songkhla.go.th เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่  

- ฝึกอบรมนักศึกษาระดับอาชีวะเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ และการสร้างสรรค์มูลค่าสินค้าและบริการ
ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงนวัตกรรมด้านอาหาร (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา : ข่าวสงขลา     
13 ธ.ค. 60) 
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ภาพที่ 4  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลากับความเชื่อมโยงการพัฒนา (ท่ีมา : นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) - 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ศักยภาพของเมืองฝั่งตรงข้าม (มาเลเซีย) ที่สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของมาเลเซียที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย ได้แก่  
 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจในบริเวณแนวพ้ืนที่ภาคเหนือ NCER (Northern 

Corridor Economic Region: NCER) จะเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่พัฒนโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพ้ืนที่ยากจน ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายรายได้และบรรเทาความยากจนขอ ง
ประชาชนในพื้นท่ีได้ และการพัฒนาในพ้ืนที่เศรษฐกิจทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยที่จะได้รับผลดีจากความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งระหว่าง
ประเทศผ่านเส้นทางทางบกที่เพ่ิมมากขึ้นตามการเติบโตของการค้าและการลงทุนภายใต้ AEC อีกทั้งมาเลเซีย
ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ แต่ยังจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าบางรายการที่มีการ
ผลิตไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตลาดภายในประเทศ เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก     
เป็นต้น 

การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจในบริเวณแนวพื นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region: NCER)  
 การพัฒนา NCER ของประเทศมาเลเซีย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่

และยกระดับรายได้ของประชาชน ประกอบด้วยพ้ืนที่รัฐปีนัง ปะลิส เคดาห์ และภาคเหนือของรัฐเประ ซึ่ง
ติดต่อกับจังหวัดสงขลา สตูลและยะลาของไทย การพัฒนาพื้นที่ NCER นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไปสู่ 
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การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจระดับโลกให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2568 ในด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ืออานวยในการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งจะเน้นย้ า
ในการพัฒนาภาคสังคมและชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมอย่างมีการบูรณาการ เพ่ือให้พ้ืนที่นี้
เป็นทางเลือกของทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างประเทศในการท างาน ท่องเที่ยว ศึกษา และอยู่อาศัย  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ NCER แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี   

 ระดับชาติ: มุ่งเน้นพัฒนามาเลเซียให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ทันสมัย มีผลผลิตที่พอเพียงมีการ
แปรรูปเกษตรในระดับมูลค่าที่สูงเพ่ือการบริโภคทั้งในประเทศและเพ่ือการส่งออกและเป็นฐานรองรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปที่ยั่งยืน  

 ระดับภูมิภาค: พัฒนาเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายใต้แผนงานกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT: Indonesia – Malaysia – Thai Growth Triangle)  

 ระดับโลก: รักษาการเป็นฐานการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้าง
ความเติบโตด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก เพ่ือมุ่งสู่ตลาด Niche market และสามารถแข่งขันกับจีนและ
อินเดียได้ รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นศูนย์การค้าและการขนถ่ายสินค้าระดับ IMT-GT ด้วยศักยภาพการเป็นท่าเรือ
สากลระดับโลกแห่งเดียวในอนุภูมิภาค  

 การจัดแนวพื นที่การพัฒนาย่อยภายใน NCER ประกอบด้วย  
 แนวพ้ืนที่เกาะ ได้แก่ เกาะลังกาวีและปีนัง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาและศูนย์กลาง

กระจายสินค้าของโลกทางด้านอากาศและทางทะเล ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางแพทย์ เพ่ือคงความเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาและการผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งยกระดับด้านโลจิสติกส์โดย
พัฒนาท่าเรือ ถนน และสะพานปีนังแห่งสองเพ่ิมเติม  

 แนวพ้ืนที่ตอนกลาง ได้แก่ พ้ืนที่ข้าง North-South Expressway จากเมืองอิโปห์ รัฐเประ ไปยัง
เมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ ติดชายแดนไทยที่อ าเภอสะเดา ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูป โดยมีศูนย์กลางที่
เมืองบัตเตอร์เวอร์ธ คูลิม และกูรุน โดยเน้นธุรกิจ SMEs ที่ผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงานเครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางพ้ืนที่ชายฝั่ง ได้แก่ การพัฒนาแนวพ้ืนที่ด้านเหนือเชื่อมโยงปาดังเบซาร์สู่ประเทศไทย 
โดยพัฒนาเมืองคะง่า เมืองหลวงของรัฐปะลิสเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาเชื่อมโยงกับเมืองอาโรและสินธก  
โดยให้เมืองกัวลาเกดะส์ และเมืองกัวลามูดา เป็นศูนย์กลางด้านการประมง แปรรูปอาหาร การท่องเที่ยวชายฝั่ง 
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ส่วนเมืองยานพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านปิโตรเลียมเคมี อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องคลังน้ ามัน  

 แนวพ้ืนที่ตอนใน ได้แก่ พ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองโกตาปุตรา และเมืองโกตากังซาร์ เน้นกิจการ
ด้านการเกษตรเพ่ือการพาณิชย์ เช่น ยางพาราและปาล์ม และการรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ารองรับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นพื้นที่ประตูเชื่อมโยงกับไทยแห่งที่สองเมืองเปิงกาลันฮูลู รัฐเประกับอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

 แนวพ้ืนที่ บัตเตอร์เวอร์ธ - คูลิม – บาลิง - เปิงกาลันฮูลู เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างศูนย์โลจิสติกส์ที่
เมืองบัตเตอร์เวอร์ธ รัฐปีนัง กับเมืองคูลิม รัฐเประ โดยจะพัฒนายกระดับถนนเชื่อมโยงระหว่างฝั่งตะวันตก 
และฝั่งตะวันออก  
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บทท่ี 3 

สถานการณ์การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา 

 การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านด่านศุลกากรสะเดาและ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มูลค่าการค้ารวม 488,762.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี  2556 
10,982.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30 โดยการส่งออกมีมูลค่า 261,894.42 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 3.13 และการน าเขา้มีมูลค่า 226,867.48 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อย
ละ 9.38 โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 35,026.65 ล้านบาท  

 สินค้าส่ งออกที่ ส าคัญ  ได้แก่ ยาง ไม้ยางพาราแปรรูป  เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า)  

 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สื่อบันทึกท่ียังไม่ได้บันทึกท่ีจัดท าไว้เพ่ือบันทึกเสียง เครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ และวงจร
พิมพ์ ซ่ึงชนิดสินค้าส่งออก/น าเข้า ที่มีมูลค่ามาก 3 อันดับแรก ดังนี้ 

 สินค้าส่งออก อันดับหนึ่ง คือ ยาง 5,656.84 ล้านบาท ยางสังเคราะห์ 950.22 ล้านบาท และ
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 670.49 ล้านบาท ตามล าดับ  

สินค้าน าเข้า อันดับหนึ่ง คือ จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ าแบบไม่ลบเลือน 
2,009.71 ล้านบาท รองลงมา สื่อบันทึกที่ยังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพ่ือการบันทึกเสียง 1,755.30 ล้านบาท และ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส าหรับเครื่องจักร 1,177.50 ล้านบาท ตามล าดับ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
กุมภาพันธ์ 2560) 
 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร ผ่านชายแดนไทย - มาเลเซียที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา ในปี  พ .ศ . 2558 มีประมาณ 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี  พ .ศ . 2557 ร้อยละ 17.78 ต่อปี         
(ตารางที่ 1) มีการค้าขายผ่านด่านพิธีการศุลกากรปาดังเบซาร์ มีมูลค่าสินค้าเกษตร 75,287 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปี 2557 ร้อยละ 27.86 (ตารางที่ 2) สินค้าเกษตรที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดาและพิธีการศุลกากร     
ปาดังเบซาร์ มีแนวโน้มด้านการส่งออกลดลงทั้งด้านมูลค่าและปริมาณ จึงเห็นได้ว่าส่งออกมีการแข่งขันกันมาก
ขึ้นจึงส่งผลให้ราคาลดลงรวมทั้งปริมาณที่ส่งออกก็ลดลงด้วย (ส านักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9, 2560) 

 
ตารางท่ี 1 มูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญไปต่างประเทศทางด่านสะเดา 

มูลค่า: ล้านบาท 
ปี มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน้าเข้า มูลค่าทางการค้า ดุลการค้า % เพิ่ม/ลด 

2555 57,023.25 2,660.22 59,683.47 54,363.04 - 
2556 54,719.05 2,825.74 57,544.80 51,893.31 (3.58) 
2557 42,107.96 2,504.44 44,612.40 39,603.53 (22.47) 
2558 34,804.97 1,429.90 36,234.87 33375.07 (17.78) 

ที่มา : ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (2559) 
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ตารางท่ี 2 มูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญไปต่างประเทศทางด่านปาดังเบซาร์ 
       มูลค่า: ล้านบาท 

ปี มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน้าเข้า มูลค่าทางการค้า ดุลการค้า % เพิ่ม/ลด 
2555 108,612.55 64.86 108,547.69 108,547.69 - 
2556 87,663.14 181.88 87,845.03 87,481.26 (19.05) 
2557 58,829.48 53.68 58,883.16 58,775.81 (32.97) 
2558 75,261.38 26.09 75,287.47 75,235.29 (27.86) 
ที่มา : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา (2559) 
   
 มูลค่าสินค้าสัตว์น้ าที่ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า    
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าส่งออกถึง 7,264.85 ล้านบาท มูลค่าทางการค้าสูงกว่า ปี 2556 เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 
375.50 ซึ่งนับเป็นปีที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในช่วงระยะ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออกต่ าที่สุด 
1,073.44 ล้านบาท ส่วนมูลค่าของการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า พบว่าปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า
สูงที่สุด 591.56 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าต่ าที่สุด 316.47 ล้านบาท (ตารางที่ 3) และในปี พ.ศ. 2558 - 
2560 มูลค่าทางการค้าสินค้าส่งออกแม้ว่าจะมีมูลค่าต่ ากว่า ปี พ.ศ. 2557 แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าการน าเข้าของ
สินค้าก็ยังนับว่าได้ดุลการค้า ซึ่งชนิดและปริมาณสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ กุ้งขาว ปลาทรายแดง ปลาข้าง
เหลือง ปลาลัง (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 มูลค่าสินค้าสัตว์น้ าที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 

     มูลค่า : ล้านบาท 
ปี มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน้าเข้า มูลค่าทางการค้า ดุลการค้า % เพิ่ม/ลด 

2556 1,267.29 316.47 1,583.76 950.82 - 
2557 7,264.85 265.98 7,530.83 6,998.87  (375.50) 
2558 1,073.44 557.35 1,630.79 516.09  (78.35) 
2559 1,223.26 591.56 1,814.82 631.70 (11.29) 
2560 1,237.23 340.91 1,578.14 896.32 (13.04) 
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ภาพที่ 5 มูลค่าการน าเข้าส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 
 จากกการเปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 
- 2560 ได้แก่ กบนา ปลาทรายแดง กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลาลัง ปลากะพง ปลาข้างเหลือง และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ 
พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสูงสุด 759,302.75 ตัน มูลค่า 7,262.01 ล้านบาท และ
ชนิดสัตว์น้ าที่มีการส่งออกสูงสุด คือปลาทรายแดง 475,809.07 ตัน มูลค่า 4,357.64 ล้านบาท และรองลงมา
คือ สัตว์น้ าอ่ืน ๆ (ปลาทราย ปลาดาบ ปลาจวด ปลาทูแขก ปลาตาโต ปลาไส้ตันเค็ม กุ้งกุลาด า ปลาจาระเม็ด) 
ปริมาณ 277,525.42 ตัน มูลค่า 2,814.31 ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ต่ าสุด 52,455.03 ตัน มูลค่า 1,235.47 ล้านบาท นอกจากการส่งออกสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภคแล้วยังมีการ
ส่งออกสัตว์น้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยง ซึ่งพบว่าในปี พ .ศ. 2558 มีการส่งออกสัตว์น้ ามีชีวิตมากที่สุด ปริมาณ  
21,642,000.00 ตัว มูลค่า 4.61 ล้านบาท ชนิดที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุด คือ ลูกพันธุ์ปลาดุกแอฟริกัน 
ปริมาณ 19,516,750.00 ตัว รองลงมาคือลูกพันธุ์ปลาทับทิม ปริมาณ 15,177,330.40 ตัว แต่มูลค่าการส่งออก
ของลูกพันธุ์ปลาดุกแอฟริกันมีมูลค่า 3.41 ล้านบาท กลับน้อยกว่า ลูกพันธุ์ปลาทับทิม ซึ่งมีมูลค่าถึง 4.45 ล้าน
บาท (ตารางท่ี 4) 

มูลค่า (ล้านบาท) 



ตารางท่ี  4   ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 

ชนิด 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 รวม 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

กบนา - - - - 57.70 2.66 28.00 1.38 35.00 1.75 120.70 5.79 

ปลาทรายแดง 5,420.96 77.44 475,809.07 4,357.64 - - - - 7,694.65 153.40 488,924.68 4,588.48 

กุ้งขาว 3,081.01 398.25 186.48 36.82 1,066.54 183.98 3,351.56 405.72 3,888.23 463.77 11,573.82 1,488.54 

กุ้งก้ามกราม 8.20 1.97 - - 9.10 3.60 2.95 1.18 - - 20.25 6.75 

ปลาลัง 3,684.99 31.34 3,046.64 28.14 - - - - 3,832.16 44.05 10,563.79 103.53 

ปลากะพง - - - - 3.40 0.12 1,103.85 39.71 1,236.68 42.84 2,343.93 82.67 

ปลาข้างเหลือง 7,696.91 70.02 2,735.14 25.10 2,600.17 24.89 1,148.25 9.77 - - 14,180.47 129.78 

ลูกพันธุ์ปลา
ทับทิม 

2,355,000.00 1.14 3,170,000.00 1.32 8,052,000.00 1.62 1,600,330.40 0.37 - - 15,177,330.40 4.45 

ลูกพันธุ์ปลาดุก
แอฟริกัน(ตัว) 

2,300,000.00 0.38 4,220,000.00 0.58 11,596,000.00 2.13 1,400,750.00 0.32 - - 19,516,750.00 3.41 

ลูกพันธุ์ปลานลิ
(ตัว) 

1,200,000.00 0.27 1,480,000.00 0.30 358,000.00 0.12 - - - - 3,038,000.00 0.69 

สัตว์น้ าอื่นๆ 55,018.08 685.72 277,525.42 2,814.31 67,176.40 853.57 53,586.52 764.13 35,768.31 531.41 489,074.73 5,649.14 

สัตว์น้ าอื่นๆ 
(ตัว) 

1,529,500.00 0.78 1,431,000.00 0.65 1,636,000.00 0.74 255,816.00 0.69 - - 4,852,316.00 2.86 

รวม (ตัน) 74,910.15 1,264.74 759,302.75 7,262.01 70,913.31 1,066.16 59,221.13 1,221.89 52,455.03 1,235.47 5,380,043.64 6,408.40 

รวม (ตัว) 7,384,500.00 2.57 10,301,000.00 2.85 21,642,000.00 4.61 3,256,896.40 1.38 - - 42,584,396.40 11.41 

ที่มา : ข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 
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 จากการเปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ า
สะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลาทู ปลาริวกิว ปลาดุกอัฟริกัน ปลาซาร์ดีน หนัง
ปลากระเบน หอยแครง กุ้งฝอย ปลาหนวดฤาษี  และปลาเก๋า พบว่าปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน าเข้าสูงสุด 
33,705.91 ตัน แต่ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 591.56 ล้านบาท ซ่ึงชนิดสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญที่มีการ
น าเข้าสูงสุดตลอดทั้ง 5 ปี คือปลาทู ปริมาณ 46,137.03 ตัน มูลค่า 828.09 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลากะพง
ขาว ปริมาณ 3,972.41 ตัน มูลค่า 330.42 ล้านบาท หอยแครง ปริมาณ 22,593.21 ตัน มูลค่า 188.76 ล้าน
บาท  ปลาซาดีน ปริมาณ 1,892.92 ตัน มูลค่า 117.49 ล้านบาท และสัตว์น้ าอ่ืนๆ (ปลาลัง ปลาโอลาย ปลาโอ
ด า ปลาทูแขก ปลาข้างเหลือง ปลาแซลมอน ปลาหิมะ ปลาไก่ ) ปริมาณ 27,743.31 ตัน มูลค่า 27,743.31 ล้าน 
บาท (ตารางที่ 5) 
 
 
 



ตารางท่ี 5  ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 

ชนิด ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 รวม 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

ปลากะพงขาว 146.37 10.99 829.24 63.33 825.00 71.71 586.05 61.36 1,585.75 123.03 3,972.41 330.42 

ปลาท ู 1,359.94 27.29 424.73 5.64 15,210.46 288.93 20,420.63 353.45 8,721.27 152.78 46,137.03 828.09 

ปลาริวกิว 138.00 5.30 1,045.19 6.12 143.14 6.84 233.88 12.00 104.60 5.08 1,664.81 35.34 

ปลาดุกอัฟริกัน 586.68 14.88 2,440.48 13.22 438.93 10.61 347.12 7.55 435.36 7.19 4,248.57 53.45 

หนังปลากระเบน 139.98 5.02 164.30 6.14 154.05 4.27 114.62 2.42 74.12 1.30 647.07 19.15 

หอยแครง 5,679.28 67.00 12,174.16 66.20 3,394.63 41.61 471.05 5.15 874.09 8.80 22,593.21 188.76 

ปลาซาร์ดีน 1,157.36 80.18 645.41 30.73 90.15 6.58 - - - - 1,892.92 117.49 

กุ้งฝอย - - - - 15.10 0.32 14.00 0.38 - - 29.10 0.70 

ปลาหนวดฤาษ ี - - - - 16.11 0.79 35.25 1.12 - - 51.36 1.91 

ปลาเก๋า 80.30 5.19 38.60 2.41 - - - - - - 118.90 7.60 

สัตว์น้ าอื่นๆ 1,536.55 100.61 15,943.80 72.19 2,777.20 125.69 6,708.37 148.13 777.38 42.74 27,743.31 489.36 

รวม 10,824.46 316.46 33,705.91 265.98 23,064.77 557.35 28,930.97 591.56 12,572.57 340.92 109,098.69 2,072.27 

ที่มา : ข้อมูลสถิติการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 
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มูลค่าสินค้าสัตว์น้ าที่ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 มี
มูลค่าสูงกว่าการน าเข้าได้ดุลการค้าเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 6.55 ต่อปี แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ส่วนมูลค่า
ทางการค้าสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์จะมีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกท าให้เสียดุลทาง
การค้า และโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีมูลค่าการน าเข้าสูงกว่ากว่าส่งออก ถึง 627.19 ล้านบาท ลดลง
จากป ีพ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 119.02 (ตารางท่ี 6)  
 
ตารางท่ี 6 มูลค่าสินค้าสัตว์น้ าที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 

       มูลค่า: ล้านบาท 
ปี มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน้าเข้า มูลค่าทางการค้า ดุลการค้า % เพิ่ม/ลด 

2556 120.70 48.88 169.58 71.82  
2557 138.16 42.53 180.69 95.63 (6.55) 
2558 121.25 165.11 286.36 -43.86 (58.48) 
2559 125.47 501.72 627.19 -376.25 (119.02) 
2560 96.97 406.64 503.61 -309.67 (19.703) 

 

 
 
ภาพที่ 6  มูลค่าการน าเข้าส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 

 จากการศึกษาปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ าปาดัง      
เบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 ได้แก่ ปลาทรายแดงบด ปลาทูแขก (แช่แข็ง) ปลาทูลัง (แช่เย็น) ปลาหาง
แข็ง (แช่แข็ง) กุ้งฝอยหมักเกลือ และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ (กุ้งขาว ปลาหลังเขียว ปลาทูปากจิ้งจก ปลาหางแข็งบั้ง) 
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการส่งออกสูงสุด 1,505.83 ตัน แต่ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าของสินค้าส่งออก
สูงสุด 125.22 ล้านบาท พบว่าปลาทรายแดงบด เป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสู งสุด ปริมาณ 
4,934.27 ตัน มูลค่า 510.22 ล้านบาท รองลงมาคือ ปลาทูแขก (แช่แข็ง) ปริมาณ 410.20 ตัน มูลค่า 2.61   
ล้านบาท ทั้งนี้ชนิดสินค้าสัตว์น้ าที่มีปริมาณการส่งออกของด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
สัตว์น้ ามีชีวิต ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลานิล ปลากัด ปลาออสการ์ ปลาตะเพียน และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ (ปลากาแดง 
ปลาหมอไทย ปลาเสือเยอรมัน ปลาบ้า ปลาหมอสี ปลาลูกผึ้ง) ซึ่งปลากะพงขาวมีปริมาณและมูลค่าการส่งออก
สูงสุด (ตารางท่ี 7) 



ตารางท่ี  7 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 

ชนิด 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 รวม 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

ปลาทรายแดงบด 1,179.83 98.78 1,192.70 125.14 960.57 106.03 891.62 101.91 709.55 78.36 4,934.27 510.22 

ปลาทูแขก (แช่แข็ง) 270.00 0.39 50.00 0.08 - - - - 90.20 2.14 410.20 2.61 

ปลาทูลัง (แช่เย็น) 20.00 0.03 - - 1.25 0.01 - - 12.50 0.21 33.75 0.25 

ปลาหางแข็ง (แช่
แข็ง) 

20.00 0.03 - - 1.25 0.01 12.50 0.43 24.69 0.32 58.44 0.79 

กุ้งฝอยหมักเกลือ 16.00 0.09 - - - - - - - - 16.00 0.09 

ปลากะพงขาว(ตัว) 17,250,000.00 15.37 10,395,000.00 9.33 13,980,000.00 12.51 13,880,000.00 12.42 10,660,000.00 9.55 66,165,000.00 59.18 

ปลานิล(ตัว) 670,000.00 0.25 200,000.00 0.04 - - - - - - 870,000.00 0.29 

ปลากัด(ตัว) 527,985.00 0.46 254,770.00 0.25 42,000.00 0.13 39,650.00 0.13 23,000.00 0.10 887,405.00 1.07 

ปลาออสการ์(ตัว) 101,925.00 0.43 70,585.00 0.28 53,600.00 0.15 22,040.00 0.10 23,840.00 0.09 271,990.00 1.05 

ปลาตะเพียน(ตัว) 278,000.00 0.18 198,000.00 0.13 167,960.00 0.07 65,900.00 0.04 148,600.00 0.06 858,460.00 0.48 

สัตว์น้ าอื่นๆ - - - - 27.61 1.12 54.16 9.91 484.68 7.50 566.45 18.53 

สัตว์น้ าอื่นๆ (ตัว) 2,164,791.00 4.70 1,425,913.00 2.93 551,905.00 1.22 244,140.00 0.53 196,365.00 0.47 4,583,114.00 9.85 

รวม (ตัน) 1,505.83 99.32 1,242.70 125.22 990.68 107.17 958.28 112.25 1,231.42 86.39 6,019.11 532.49 

รวม (ตัว) 20,992,701.00 21.39 12,544,268.00 12.96 14,795,465.00 14.08 14,251,730.00 13.22 11,051,805.00 10.27 73,635,969.00 71.92 

ที่มา : ข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์
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 จากการเปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ า     
ปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 ได้แก่ กุ้งฝอยหมักเกลือ ปลากระเบนหมักเกลือ ปลาทูปากจิ้งจกใส่
เกลือ ปลาทรายแดง งูทะเลแช่แข็ง ปลากะพงขาว ปลาตาหวาน ปลาปากคม และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ (ปลาทูสั้น ปลา
จวด ปลาตาหวาน กุ้งฝอย ปลาทูลัง ปลาเม็ดขนุน ปลากะตักแช่เย็น ปลาลิ้นหมา) พบว่าชนิดสัตว์น้ าที่มีปริมาณ
สูงสุด คือ กุ้งฝอยหมักเกลือ มีปริมาณ 35,180.29 ตัน มูลค่า 344.17 ล้านบาท และสัตว์น้ าที่มีมูลค่าน าเข้า
สูงสุด คือ ปลาทูปากจิ้งจกใส่เกลือ มีปริมาณ 11,564.31 ตัน มูลค่า 389.62 ล้านบาท ซึ่งปี พ.ศ. 2560 มี
ปริมาณการน าเข้าสูงสุด 20,129.29 ตัน ในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 501.45 ล้านบาท จาก
การศึกษาการน าเข้าสัตว์น้ ามีชีวิตทางด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ตลอดทั้ง 5 ปี พบว่า ชนิดสัตว์น้ าส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาหมอสี ปริมาณ 29,200.00 ตัว มูลค่า 0.84 ล้านบาท ปลานีออน ปริมาณ 
69,000.00 ตัว มูลค่า 0.24 ล้านบาท และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ (ปลาอะโรวาน่าเงิน ปลานกแก้วแดง ปลาหมูอินโด ปลา
เสือสุมาตรา ปลากระดี่แคระ ปลาแบล็กโกสท์ ปลาคองโกเตตร้า) (ตารางท่ี 8) 

 

 



ตารางท่ี  8 ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 

ชนิด 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 รวม 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

กุ้งฝอยหมักเกลือ 5,192.71 44.90 5,831.55 38.96 7,749.58 46.60 6,502.70 55.91 9,903.75 157.80 35,180.29 344.17 

ปลากระเบนหมักเกลือ 258.11 2.35 218.09 1.98 200.78 1.79 - - - - 676.98 6.12 

ปลาทูปากจิ้งจกใส่
เกลือ 

43.25 0.32 - - 2,115.40 70.19 6,840.45 258.89 2,565.21 60.22 11,564.31 389.62 

ปลาทรายแดง - - - - 205.05 4.04 328.40 6.37 - - 533.45 10.41 

งูทะเลแช่แข็ง 3.00 0.03 - - - - - - - - 3.00 0.03 

ปลากะพงขาว - - 15.80 0.97 - - 368.43 26.49 500.01 25.52 884.24 52.98 

ปลาตาหวาน - - - - - - 316.78 6.12 711.90 12.89 1,028.68 19.01 

ปลาปากคม - - 13.30 0.04 1,064.50 25.62 999.88 19.18 1,685.18 30.53 3,762.86 75.37 

ปลาหมอสี (ตัว) 20,100.00 0.56 9,100.00 0.25 - - 0.00 0.00 0.00 0.03 29,200.00 0.84 

ปลานีออน (ตัว) 58,500.00 0.20 10,500.00 0.04 - - - - - - 69,000.00 0.24 

สัตว์น้ าอื่นๆ 3.01 0.23 42.90 0.11 799.99 16.84 2,898.07 128.49 4,763.24 119.63 8,507.21 265.30 

สัตว์น้ าอื่นๆ (ตัว) 22,900.00 0.28 62,096.00 0.19 5,600.00 0.03 12,800.00 0.09 3,600.00 0.03 106,996.00 0.62 

รวม (ตัน) 5,500.08 47.83 6,121.64 42.06 12,135.30 165.08 18,254.71 501.45 20,129.29 406.59 62,141.02 1,163.01 

รวม (ตัว) 101,500.00 1.04 81,696.00 0.48 5,600.00 0.03 12,800.00 0.09 3,600.00 0.03 205,196.00 1.70 

ที่มา : ข้อมูลสถิติการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์

-21- 
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บทท่ี 4 
 

การอ้านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าประมง ขั นตอนและด้าเนินการผ่านพิธีการศลุกากร 

  การอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าประมง ขั้นตอนและด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากร
ประกอบไปด้วย 1) ระบบการขอใบอนุญาตและการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง FSW/
ระบบ Manaul 2) กรมประมงให้บริการในส่วนของการจัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจสอบ ออก
ใบอนุญาต และเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจุดผ่านแดนบริเวณจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One - Stop-
Service) 3) ขั้นตอน การด าเนินงานผ่านพิธีการศุลกากร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

   ในการปฏิบัติการขอใบอนุญาตและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) เป็น
กระบวนการลดขั้นตอนระบบการออกใบอนุญาตใบรับรองเพ่ือการน าเข้าส่งออกสินค้าประมงในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลการอนุญาตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ไปยังศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึง ASEAN Single Window (ASW) ระบบตรวจปล่อยสินค้าส าหรับด่านตรวจสัตว์น้ า / 
ระบบตรวจสินค้าร่วมกับศุลกากร รวมทั้งระบบฐานข้อมูลพิกัดสินค้าประมงและของต้องห้ามก ากัดของกรม
ประมง ซึ่งขั้นตอนกระบวนการนั้นผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอรับบริการต่อด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดาน าเข้าส่งออก    
สัตว์น้ าซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ต้องระบุชื่อชนิดสัตว์น้ า จ านวน น้ าหนัก มูลค่า เลขที่ใบก ากับสินค้า 
(Invoice) วันที่ออกใบก ากับสินค้า และล าดับที่ในใบก ากับสินค้า โดยไม่ต้องแนบไฟล์ใบก ากับสินค้าในการยื่น
ค าขออนุญาตทุกครั้ง 
 กรณียื่นค าขออนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าควบคุมพิเศษตามนโยบายของกรมประมง ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ 
 กรณีค าขอใบอนุญาตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) ให้ถือว่าใบค าขอดังกล่าวเป็นใบค าขอที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ผู้รับบริการสามารถ
จัดพิมพ์ใบอนุญาตไปใช้ในการด าเนินพิธีการน าเข้าส่งออกได้ 
 ทั้งนี้การขอใบอนุญาตและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงนั้นช่วยอ านวยความสะดวกและทางเลือกในการให้บริการ
ประชาชนการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงให้สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว 
และเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ไปยังกรมศุลกากร ลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาและขั้นตอน
เพ่ือให้พิธีการน าเข้าส่งออกลดการจัดท าเอกสารที่ไม่จ าเป็น และลดการปลอมแปลงเอกสารอีกด้วย และ 
 
 
 

 
 
 

 

          1) ระบบการขอใบอนุญาตและการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง FSW/      
Manaul 

 

กรมประมงยังคงระบบ Manual ใช้ส าหรับให้บริการ
เช่นเดิม ส าหรบัในช่วงที่ระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง FSW ไม่
สามารถใช้การได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บรกิารอีก
ทางหนึ่ง โดยทั้ง 2 ระบบ มีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและ
ขัน้ตอนการปฏิบัติในการน าเข้าส่งออก ดังนี้ 
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ขั นตอนการขึ นทะเบียนเพื่อการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้า 
 ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนออกของก่อนการน าเข้าส่งออกต้องขึ้น
ทะเบียนกับด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

1. ขึ นทะเบียนระบบManual  
เอกสารที่ใช้ประกอบมีดังนี้ 
 1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  - หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเองได้) อากรแสตมภ์ 10 บาท/1 ครั้ง หรือ 30 บาท/ปีปฏิทิน 
 1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 
  - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติ
บุคคลอื่นๆ) อายุไม่เกิน 6 เดือน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  - หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเองได้) อากรแสตมภ์ 10 บาท/1 ครั้ง หรือ 30 บาท/ปีปฏิทิน 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถ้าไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขถ้าถูกต้องลงรับเรื่องเสนอผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติใช้เอกสารประกอบการขออนุญาต และติดต่อกับด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 
 2. ขึ นทะเบียนระบบ FSW 
เอกสารที่ใช้ประกอบมีดังนี้ 
 2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - Email ส าหรับลงทะเบียน FSW  
  - การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ CA 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 
  - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติ
บุคคลอื่นๆ) อายุไม่เกิน 6 เดือน 
  - บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรหรือในทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
  - หนังสือรับรองตราส าคัญของบริษัท บอจ.3 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  - Email ส าหรับลงทะเบียน FSW 
   - การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ CA  

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถ้าไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไข ถ้าถูกต้องแจ้งผู้ลงทะเบียนน าเอกสารยื่น ณ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเอกสารและอนุมัติในระบบ FSW พร้อมทั้งน าส าเนา
เอกสารส่งกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
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ขั นตอนการปฏิบัติในการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 1.1 ขั นตอนการปฏิบัติก่อนการน้าเข้าระบบ Manual  
 1) ผู้ประสงค์จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่ด่านตรวจสัตว์น้ า
สะเดาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  - ค าขอตามแบบ ร.1/1 (พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558) 
  - ค าขออนุญาตน าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
  - ส าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์น้ า ซึ่งออกโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศต้นทาง (ส าหรับกรณีท่ีต้องมีและสามารถน ามาแสดงล่วงหน้าได้) 
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด  
 2) ผู้น าเข้าต้องด าเนินการยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ก่อนการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
 3) เมื่อได้รับค าขอ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 4) หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะคืนค าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ เพื่อท า
การแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 5) หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ น าเรื่องเสนอผู้ที่มีอ านาจพิจารณาออก
เอกสารดังต่อไปนี้  
  - ใบอนุญาตน าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
  - ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6) 
  - เงื่อนไขการน าเข้า (Requirement) ตามท่ีก าหนด 
 6) เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 5) แล้ว ให้ผู้น าเข้าแจ้งยืนยันการน าเข้า เกี่ยวกับวันเวลาที่ น าเข้า 
ยานพาหนะท่ีน าสัตว์น้ าเข้ามาต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการน าเข้า  
  
 1.2 ขั นตอนการปฏิบัติในวันที่น้าเข้า 
 1) ผู้น าเข้าแสดงหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 
ดังนี้  
  - ใบอนุญาตน าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
  - ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.6) 
  - ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (กรณี
เป็นสัตว์ป่า อนุญาตกองอนุญาต กรมประมง  
  - ค าขอการน าเข้าอาหาร (กรณีน าเข้ามาผลิตเป็นอาหาร) 
  -หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอดโรค
ที่ก าหนด ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศต้นทาง (ถ้ามี) 
  - ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากกระทรวงสาธารณสุข กรณี
เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครั้งแรก) 
  - ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้าม,ียื่นเฉพาะครั้งแรก) 
  - ใบขนสินค้าขาเข้า 
  - ใบแสดงรายการสินค้า (Invoice)  
  - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List ถ้ามี) 
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  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด เช่น Export permit 
 2) เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ ากับเอกสารหนังสืออนุญาตต้องมี ชนิด ขนาด ปริมาณ 
ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตแล้วพิจารณา
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาโรค หรือตรวจหาสารตกค้าง ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
 3) เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกใบอนุญาตตามแบบ ร.7 ให้น าเข้าได้ โดยหนังสืออนุญาต หรือ
ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้น าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง 
 
 สรุปขั นตอนการขออนุญาต/การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 สรุปขั้นตอนการขออนุญาต/การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 

ผู้น้าเข้าที่ขึ นทะเบียน 

น้าเข้า 

ขอใบอนุญาตให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  

ขอใบแจ้งอนุมัตนิ้าสัตว์น ้าหรือซากสัตว์น ้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ร.6)
ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์- ขอใบอนุญาตใหน้้าเข้าสัตว์ป่าตามพรบ.สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า  

เจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น า้ 

ตรวจสอบสัตว์น ้าและเอกสารประกอบการน้าเข้า 

พิธีการศุลกากร 

ออกใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7) 

สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 

และกักกันสัตว์น ้า  

ขออนุมัติท้าลาย 

มีเหตุต้องสงสัยว่าติดโรคหรือ 

ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพ ลงนามในใบอนุญาต 

ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผู้น้าเข้าแจ้งด่านฯล่วงหน้า 
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ขั นตอนการปฏิบัติในการส่งออกนอกราชอาณาจักร  
 2.1 ขั นตอนการปฏิบัติก่อนการส่งออก 
 1. ผู้ประสงค์จะน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ ณ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  - ค าขอตามแบบ ร.1/1 
  - ใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กรณี
เป็นสัตว์น้ าชนิดที่เป็นสัตว์ป่า (ขอรับอนุญาตล่วงหน้าที่กองอนุญาตและก าหนดมาตรการประมง กรมประมง  
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด  
 2. ผู้ส่งออกต้องยื่นค าขอก่อนการส่งออก 
 3. เมื่อได้รับค าขอ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 4. หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนค าขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือท า
การแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 5. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี้ ภายใน 1 วันท าการ 
  - ใบอนุญาตให้น าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร หรือ แบบ ร.9 
 6. กรณีผู้มีอ านาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามค าขอให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว 
 7. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 5 แล้วให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันก าหนดการส่งออกเกี่ยวกับวันเวลาที่
ส่งออก ยานพาหนะท่ีน าสัตว์น้ าส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งออก  
 
 
 
                                                                                             ยื่นค าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส่งออกที่ขึ นทะเบียน 

ด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา 

สัตว์น ้าทุกชนิด (แบบ ร.1 / 1) 

ใบอนุญาต ร. 9 
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 2. 2 ขั นตอนการปฏิบัติในวันที่ส่งออก 
 1. ผู้ส่งออกแสดงหลักฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ เจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา  
ดังนี้ 
  - ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร. 9 ) 
  - ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
(กรณีเป็นสัตว์ป่า อนุญาตโดยกองอนุญาตและก าหนดมาตรการประมง กรมประมง  
  - หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ฉบับจริง  (ถ้ามี) 
  - ใบขนสินค้าขาออก  
  - ใบรายการสินค้า หรือ Invoice  
  - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing List  
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง  ของเอกสารและสัตว์น้ า  และพิจารณาด าเนินการ อนุญาต  
 3. สัตว์น้ าที่ผู้รับอนุญาตจะส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต 
 4.หนังสืออนุญาต ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้ าออกนอกราชอาณาจักรได้ 
1 ครั้ง 
 5. สัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าส่งออก 
 
 
 
 

ด่านตรวจสัตว์น ้า 

- ตรวจสอบใบอนุญาต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบสินค้า 

อนุญาต 
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 3. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติการขอใบอนุญาตและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอ
กลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single 
Window : FSW) 
 3.1 การยื่นค้าขออนุญาต 
 การยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบ FSW  ให้ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอรับบริการต่อด่านตรวจสัตว์น้ า
สะเดาน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  ต้องระบุชื่อชนิดสัตว์น้ า จ านวน น้ าหนัก 
มูลค่า เลขที่ใบก ากับสินค้า (Invoice) วันที่ออกใบก ากับสินค้า และล าดับที่ในใบก ากับสินค้า โดยไม่ต้องแนบ
ไฟล์ใบก ากับสินค้าในการยื่นค าขออนุญาตทุกครั้ง 
 กรณียื่นค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าควบคุมพิเศษตามนโยบายของกรมประมง ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ 
 กรณีค าขอใบอนุญาตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) ให้ถือว่าใบค าขอดังกล่าวเป็นใบค าขอที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ผู้รับบริการสามารถ
จัดพิมพ์ใบอนุญาตไปใช้ในการด าเนินพิธีการน าเข้าส่งออกได้ 
 กรณีค าขอใบอนุญาตไม่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) ผู้ยื่นค าขอจะต้องพิมพ์ใบค าขอจาก
ระบบ FSW. เพ่ือลงลายมือชื่อแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะถือเป็นค าขอที่สมบูรณ์ ถูกต้อง  ในการจัดท า
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ไม่ต้องแนบรูปภาพลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต  ผู้ยื่นค าขอจะต้องพิมพ์
ใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจลงนาม และลงลายมือชื่อ  จึงจะสามารถน าใบอนุญาตไปใช้ในการด าเนินพิธีการน าเข้า
ส่งออกได ้
 3.2 การส่งข้อมูลใบอนุญาต 
 ผู้ยื่นค าขออนุญาตต้องน าใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการน าเข้าส่งออกแล้ว (Status 0209) ส่งให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติใบอนุญาต  หากผู้ยื่นค าขออนุญาตส่งข้อมูล
ดังกล่าวล่าช้ากว่าที่ก าหนดหรือมิได้ส่งข้อมูล  โดยมิได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาต  ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดาจะ
พิจารณางดออกใบอนุญาต 
 3.3 การยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 
 การยกเลิกการใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้ยื่นค าขอที่มีความประสงค์ต้องการยกเลิกการใช้ใบอนุญาต  
ยื่นขอยกเลิกผ่านระบบ FSW. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ใบอนุญาตและสถิติ
การส่งออก หากข้อมูลในใบอนุญาตเกิดข้อผิดพลาด  ผู้ยื่นค าขออนุญาตต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนวันด าเนินพิธีการน าเข้าส่งออก (ท าใบขนสินค้า) โดยระบุเหตุผลและรายละเอียดการขอ
เปลี่ยนแปลงในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด่านตรวจ
สัตว์น้ าสะเดาจะยึดถือข้อมูลในค าขอใบอนุญาต  เป็นส าคัญ 
 3.4 การตรวจปล่อยสินค้า น้าเข้า 
 1) ผู้น าเข้าแสดงหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า สะเดา 
ดังนี้  
  - ค าขอการน าเข้าอาหาร (กรณีน าเข้ามาผลิตเป็นอาหาร) 
  -หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ที่แสดงการปลอดโรค
ที่ก าหนด ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศต้นทาง (ถ้ามี) 
  - ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากกระทรวงสาธารณสุข กรณี
เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครั้งแรก) 
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  - ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม(ถ้ามี ,ยื่นเฉพาะครั้ง
แรก) 
  - ใบขนสินค้าขาเข้า 
  - ใบแสดงรายการสินค้า (Invoice)   
  - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List ถ้ามี) 
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด เช่น Export permit 
 2) เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ ากับเอกสารหนังสืออนุญาตต้องมี ชนิด ขนาด ปริมาณ 
ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตหรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตแล้วพิจารณา
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาโรค หรือตรวจหาสารตกค้าง ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
โดยบันทึกผ่านระบบ FSW 
 3) เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW และท าการอนุมัติตรวจปล่อยสินค้า 
 4) เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าใบอนุญาตตามแบบ ร.7 ส่งให้ หัวหน้าด่านพิจารณาลงนามอนุญาต
ให้น้ าเข้าได้ โดยหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้น าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 
ครั้ง 
 3.5 การตรวจปล่อยสินค้าส่งออก 
 1. ผู้ส่งออกต้องน าเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้ายื่น  ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์
น้ าสะเดา ดังนี้  
  - ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
(กรณีเป็นสัตว์ป่า อนุญาตโดยกองอนุญาตและก าหนดมาตรการประมง กรมประมง) 
  - หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ าหรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ฉบับจริง(ถ้ามี) 
  - ใบขนสินค้าขาออก  
  - ใบรายการสินค้า (Invoice) 
  - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List ถ้ามี) 
  - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนด  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง  ของเอกสารและสัตว์น้ า  และพิจารณาด าเนินการตรวจ
ปล่อยผ่านระบบ FSW  
 3. สัตว์น้ าที่ผู้รับอนุญาตจะส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต 
 4. หนังสืออนุญาต ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้ าออกนอกราชอาณาจักร
ได้ 1 ครั้ง 

 
 

 

                    ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา ปฏิบัติงานบริเวณด่านศุลกากรสะเดา ในช่วงเวลา  08.30 - 23.00  
น. และด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ ท าการในช่วงเวลา 08.30 – 21.00  น. ณ บริเวณด่านศุลกากรปาดัง    
เบซาร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและผู้มาติดต่อ 

 

               2) กรมประมงให้บริการในส่วนของการจัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าตรวจสอบออก
ใบอนุญาต และเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าจุดผ่านแดนบริเวณจุดบริการเบ็ดเสร็จ  
(One-Stop-Service) 
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3.1) ขั นตอนการผ่านพิธีการส่งออกผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบ Paperless  
                      ระบบการด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless) คือ ระบบการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Customs) โดยไม่ต้องใช้เอกสาร
ในส่วนที่ต้องแสดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในเบื้องต้น เช่น ใบขนสินค้าและบัญชีราคาสินค้า ( Invoice) เป็นต้น 
ได้มีการน าเทคโนโลยี Public Key Infrastructure หรือ KPI และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signature) มาใช้แทนการลงลายมือชื่อในกระดาษ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่เพ่ือลด
ขั้นตอนการให้บริการด้วย ส าหรับกลุ่มของผู้ใช้งาน คือ ตัวแทนของผู้ส่งออก (Shipping) และผู้ให้บริการคีย์ใบ
ขนสินค้า (Counter Service) มีข้ันตอนคือ 
    1. ขอใบรับรองการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) กับหน่วยงาน 
TOT CAT 

   2. จดทะเบียนขอใช้ระบบกับกรมศุลกากร 
    3. สมัครการใช้บริการกับ สมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai 

International Freight Forwarder Association) TIFFA เพ่ือด าเนินการติดตั้งโปรแกรมใบขน Ezy Plus 
พร้อมโปรแกรมลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ 

   4. ทดสอบกับกรมศุลกากร 
        5. กรมศุลกากรแจ้งผลการทดสอบพร้อมให้ระบบจริง 

   ในการใช้ Paperless ต้องมีการซื้อโปรแกรมเพ่ือมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์และต้องมี
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม เมื่อกรอกรายละเอียดลูกค้า (บัญชีราคาสินค้าของลูกค้า ( Invoice) ของลูกค้า 
ระบุต้นทางประเทศและปลายทางประเทศ ระบุน้ าหนักยาง ระบุจ านวนตู้สินค้า ระบุชื่อเรือที่ใช้บริการขนส่ง
สินค้าและระบุเลขที่ใบผ่านด่าน) ส่งข้อมูลใบขนสินค้าที่กรอกรายละเอียดโดยใช้คอม พิวเตอร์ระบบ             
E-Customs ไปยังกรมศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรจะท าการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด เมื่อถูกต้อง   
จะตอบผ่านกลับมาจึงสามารถพิมพ์ใบก ากับตู้สินค้า และใบขนสินค้า และส่งไปพร้อมตู้สินค้าได้ 

 3.2) พิธีการศุลกากร 
              พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า 

                     ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร 
และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า ดังนี้ 
                               ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก 

                     แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 
   1. ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการ ดังนี้ 
 1.1 พิธีการใบขนสินค้าขาออกท่ัวไป 

 1.2 พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
 1.3 พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 1.4 พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 1.5 พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
 1.6 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

              3) ขั นตอน การด้าเนินงานผ่านพิธีการศุลกากร 
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 1.7 พิธีการใบสุทธิน ากลับ 
 1.8 พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 
 2) ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการ
ส่งออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 
 3) ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธีการ
ส่งออกชั่วคราว 
 4) ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราวใช้ส าหรับ
พิธีการส่งออกชั่วคราว 

เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้าใบขนสินค้าขาออก 
 - บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 - บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 - ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใด กรณีท่ีของส่งออกเป็นต้องก ากัดตาม

เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  - ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้า

ที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร

รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
สินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

 การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
 1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการ
ลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
 2) การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสาร
นั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว 
  3) วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 
4 ช่องทางดังนี้      
  1) ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
  2) ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
  3) ผู้ส่งออกให้เค้าเตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
   4) ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ
และแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่       
ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 
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  - ใบขนสินค้าขาออกพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 
- ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือ
เอกสารรายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) (ถ้ามี) 

 การช้าระภาษีอากร 
1. ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 

Funds Transfer : EFT) 
2. ช าระท่ีหน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

 การส่งออกสินค้า ณ ด่านพรมแดน 
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม

ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร 
และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า ดังนี้ 
 ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 1) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท าใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน เช่น 
บัญชีสินค้า (ศ.บ. 3) และใบก ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร 

2) ผู้น าเข้าหรือตัวแทน ฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชี และอากรของด่านศุลกากร 
 3) ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 
 4) กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไป
ผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 
 5) กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
สินค้ากับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือ
ด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 
 6) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าอยู่ ณ     
ด่านพรมแดนเพ่ือตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออกว่า
ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่า
ด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดนไปได้และให้บันทึกการรับ
บรรทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากใบก ากับการขนย้ายสินค้าให้เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ต่อไป 
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ขั นตอนปฏิบัติพิธีการส่งของออก 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการส่งของออก 
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 พิธีการศุลกากรน้าเข้า 
   ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม

ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร 
และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

 ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า 
แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 

ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพ่ิม (กศก. 99/1) ส าหรับการน าเข้า
สินค้าท่ัวไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอ่ืน 

1) ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้า
หรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

2) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราวใช้
ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 
 3) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพ้ืนที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซียใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 
 4) ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่าย
ล า 

5) ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตาม
ความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 
 6) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราวใช้
ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 7) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญ และกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราวใช้
ส าหรับการน าเรือส าราญ และกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้าใบขนสินค้าขาเข้า 
  - ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB ) 
 - บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 - เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อ
ขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองในการซื้อขาย
ของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าของเข้า เช่น ผู้รับ
บรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 
 - ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีท่ีของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 - กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่
ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate 
of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
(Material Safety Data Sheet) 
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 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน้าเข้าสินค้า 
 1) การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการ
ลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
 2) การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสาร
นั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

3) วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี้ 
 - ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
 - ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล
แทน 
 - ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
 - ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ
และแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า
หรือที่ท่ีน าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

 - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) 
- ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 
- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
- ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี) 
- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
- ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร) 
- เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้
งานของสินค้า Catalogue 

 การช้าระภาษีอากร 
1) ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 

Funds Transfer : EFT) 
 2) ช าระท่ีหน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
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 การน้าเข้าสินค้า ณ ด่านพรมแดน  
 ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม

ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร 
และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

 1. ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) 
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 

    2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Car Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะท่ีบรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร 
 3. ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest 
 4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร)       
ที่หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
 5. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อยชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

 5.1 กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของ
สามารถรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 
 5.2 กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะส่งมอบสินค้าให้ผู้น า
เข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 
ที่มา : www.customs.go.th 
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ขั นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรน้าเข้า 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการน้าเข้าส่งออก 

1) จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่าน
ทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามล าดับ ทั้งสองพ้ืนที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและ
ท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ มีฐานการ
ผลิตในพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ 
 2) เป็นพ้ืนที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-
GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพ่ือ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องใน
แนวทางด่วนเหนือ-ใต้ (North-South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย 

3) พ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม  
 4) ด่านสะเดา เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งฐานการผลิตอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์  
 5) เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของภาคใต้ เชื่อมโยงระบบรางและถนนไปยัง
ท่าเรือปีนังในมาเลเซีย และสิงคโปร์  
 6) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยจังหวัดและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
 7) มีแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของภาคเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
 
 ปัญหาอุปสรรคการน้าเข้าส่งออก 

 1) ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศ
คู่แข่ง 

 2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการผลิตที่มีระดับสูงขึ้น ท าให้ราคาสินค้าของไทยมีราคา
สูงขึ้น 

 3) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนท าให้สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปมีราคาถูกกว่าสินค้า
ที่น าเข้าโดยถูกวิธี ท าให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเอง                                    

 4) ผู้น า เข้ ารายย่อยที่ ไม่มี ใบอนุญ าตจะอาศัยการน าเข้ า  - ส่ งออกผ่ านบริษัทที่ มี
ใบอนุญาต   ซึ่งต้องเสียค่านายหน้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 

 5) การจัดตั้ง One Sop Service/National Single Window เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากยังคงมีขั้นตอนการประสานงานที่ไม่มีความยืดหยุ่น
และต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน                               

 6) การขนส่งสินค้าทางบกท าให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่ายเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
สินค้ นอกจากนั้นการก าหนดน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่ละแขวงไม่เท่ากันท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
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  7) การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนภาษาในการสื่อสารกับคู่ค้าไม่สะดวก จึงยังต้องอาศัย 
Shipping ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง                                   
     8) การขนถ่ายสินค้า เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ท าให้เกิดการเสียเวลาและ
สินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตามก าหนด ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้าขาดทุนและไม่
ยอมรับงาน  
            9) องค์การพัฒนาประมงแห่งมาเลเซีย (LKIM) ก าหนดให้ใช้ลังพลาสติกของมาเลเซียเป็น
ภาชนะบรรจุปลาน าเข้า  ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการส่งออกสินค้าประมงของไทย 
           10) มาเลเซียใช้มาตรการด้านสุขอนามัยมากีดกันทางการค้า เช่น ซอส และน้ าปลา 
           11) กรอบความตกลงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)  ของ 
ASEAN  ซึ่งกรมขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีได้ออกพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.
2548 โดยมีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดน
ไทยได้โดยไม่จ ากัดปริมาณและประเภทสินค้าการก าหนดเพดานการขนส่งสินค้าภายใต้ความตกลงสินค้าเน่า
เสียง่ายผ่านแดนมาเลเซียไปสิงคโปร์ ปีละไม่เกิน 30,000 เมตริกตัน โดยไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า หากเกินกว่า
เพดานที่ก าหนดจะต้องเสียภาษีน าเข้าให้แก่มาเลเซีย 
           12)  มาเลเซียไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทยเข้าไปในมาเลเซีย ท าให้ผู้ส่งออกของไทย
ต้องขนถ่ายสินค้าที่บริเวณชายแดนเกิดความล่าช้า และส่งผลเสียหายต่อสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ 
           13)  มาเลเซียก าหนดเงื่อนไขให้รถที่ผ่านเข้าออกมาเลเซียจะต้องจดทะเบียนและท า
ประกันภัยในมาเลเซีย โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าจะต้องใช้พนักงานจากมาเลเซีย 
  14) การท าการค้ากับนักธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน จะเข้าถึงได้ยาก ซึ่งบางภาค
ธุรกิจจะมีลักษณะปิดและยังไม่ให้ความเชื่อถือแก่ผู้ติดต่อธุรกิจรายใหม่ 
  15) การส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยเฉพาะผักและผลไม้จากมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ผ่านได้
เฉพาะด่านสะเดาได้พียงแห่งเดียว เนื่องจากภายใต้บันทึกความเข้าใจการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดน
มาเลเซียปยังสิงคโปร์ก าหนดให้ด่านสะเดาเพียงด่านเดียวที่สามารถขนส่งสินค้าผ่ายแดนไปยังสิงคโปร์ได้ ท าให้
ผู้ประกอบการการส่งออกสินค้าผ่านแดนในพ้ืนที่อ่ืนไม่สามารถธุรกิจได้ 
  16) กระบวนการตามระบบราชการที่ช้าและยุ่งยาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้า เช่น การขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ ผู้ประกอบการส่งออก และ Shipping ส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรฐานและขั้นตอนการขอเอกสาร
ส่งออกยากขึ้น มีระเบียบการจัดท าระบบเอกสารใหม่ ระบบ Single window ที่ต้องอาศัยความระมัดระวัง 
และในปัจจุบันมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการขออนุญาตส่งออก ที่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
 17) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการลงทุน คือระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอ และ
ต้องการการพัฒนาในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ถนนเข้าสู่พ้ืนที่ (สายรอง) ที่เชื่อมโยงจากสาย
หลัก ระบบประปา ไฟฟ้า การก าจัดขยะของเสีย ฯลฯ 
 18) บริเวณด่านชายแดนของไทย (ด่านสะเดา) มีพ้ืนที่จ ากัดและมีความแออัดมาก ท าให้การ
ตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารล่าช้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) จัดคณะผู้แทนการค้า และส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างนักธุรกิจ 2 ฝ่าย (Business 
matching) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจ ให้มากขึ้น 

 2) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างไทย-อินโดนีเซียมีความส าคัญ
อย่างมากที่จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า ลดเวลา/ค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง เกิดความคล่องตัวด้าน      
โลจิสติกส์ 
 3) ศึกษาข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงข้อได้เปรียบ และสิ่งที่อาจเป็นปัญหาในการท าธุรกิจการค้าการ
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน สภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่
ส าคัญ ภาวะความต้องการของตลาด เป็นต้น 
 4) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียมีลักษณะที่เน้นพื้นฐาน
ทางด้านความสัมพันธ์มาก 
 5) นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความชัดเจน แต่แนวทางการปฏิบัติในพ้ืนที่
ไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม อาทิ โครงสร้างของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังหรือมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานแต่ละด้านเป็นการเฉพาะ มีเพียงการมอบหมายให้บุคลากร
จากแต่ละหน่วยงานมาท าหน้าที่เฉพาะกิจท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดกรอบและอัตราก าลังให้มีความชัดเจน 
 6) เร่งรัดการขยายด่านสะเดาแห่งที่ 2 จังหวัดสงขลาตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก และ
เร่งรัดการขยายทางหลวง 4113 (นาทวี - บ้านประกอบ) และสร้างมอเตอร์เวย์จากหาดใหญ ่- สะเดา 
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องค์ความรู้ด่านตรวจสตัว์น ้าสะเดา                                                                                    เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
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