
 
1. ช่องทางเข้า-ออก สินค้าสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส้านักงาน 

ตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)  มี 2 ช่องทาง ได้แก่ 
 1.1 ด่านศุลกากรสตูล  ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล  มีเรือท่ีเข้าทางช่องทางนี้ 3 ประเภท ได้แก่     
1.) เรือขนถ่ายสัตว์น้้าธงไทย ไปขนถ่ายสินค้าสตัว์น้้า ณ ท่าเทียบเรือท่ีรัฐเปอลิส 2.) เรือธงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซีย 
: PSM (น้าเข้าแมงดาทะเล หอยจุ๊บแจง และส่งออกอาหารปลาสวยงาม) และ 3.) เรือธงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซีย : 
PSM (เข้ามาซ่อมแซม) โดยมีการน้าเข้า-ส่งออกสินค้า ในบริเวณพื้นท่ีหรือท่าเทียบเรือ 4 แห่ง ดังนี้ 

1.1.1 ท่าเทียบเรือบริษัทอันดามัน ทรานสปอร์ต มารีเนอร์ จ้ากัด ต้ังอยู่บริเวณ ด่านศุลกากรสตูล  
ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล  

1.1.2 ท่าเทียบเรือประมงสตูล ท่ีต้ัง เลขท่ี 116 หมู่ท่ี 3 ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
                      1.1.3 ท่าเทียบเรือติม๊ะ ปุนยัง (ท่าขนถ่ายสัตว์น้้า)ท่ีต้ัง เลขท่ี 281 หมู่ท่ี 2 ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอ  
เมืองสตูล จังหวัดสตูล 
                      1.1.4 อู่เรือพิทักษ์สินชัย ท่ีต้ัง เลขท่ี 349 หมู่ท่ี 2 ต้าบลเจ๊ะบิลัง อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
  1.2 ด่านศุลกากรวังประจัน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ติดกับด่านชายแดนวังเกลียน 
(Wang Kelian)  รัฐเปอร์ลิส (Perlis)  ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นการผ่านแดนทางรถยนต์ 
 

2. มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น้าเข้า - ส่งออกหรือตัวแทนผู้น้าเข้า-ส่งออกที่เป็นปัจจุบันในระบบ FSW  
จ้านวน 8 ราย  และตัวแทนสายเรือในระบบ PSM จ้านวน 1 ราย มีเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทย 13 ล้า แยกเป็น  
 2.1 น้าเข้าเพียงอย่างเดียวยังไม่มีผู้ขึ้นทะเบียน  
 2.2 ส่งออก 5 ราย คือ เสถียร เปล่งประดับ, ปวีณา หาญทะเล, นิพัทธ์ ประสิทธิวาณิช, โชคสมบัติ 
จรัญ สานุรักษ์,  
 2.3 น้าเข้าและส่งออก 5 ราย  คือ ยูโสบการค้า, ปรีชา, สมหมาย คาคะวารีย์, สะมะแอ หาญทะเล และสุธาเทพ
อาหารทะเล (น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าจากประเทศอินโดนีเซีย) 
 

3. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ปี พ.ศ. 2562  
 3.1 จ้านวนสัตว์น้้า 42 ชนิด จ้านวนท่ีเข้า 1,293 เท่ียว 
 3.2 ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2) จ้านวน 1,296 ใบ และใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) จ้านวน 1,075 ใบ 
 3.3 ปริมาณ 9090.74 ตัน มูลค่าสินค้า  253.74 ล้านบาท  
 3.4 สถิติสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ปี พ.ศ. 2562  5 อันดับแรก 
ล าดับที ่ ชนิดสัตว์น  า ปรมิาณ(ตัน) ร้อยละ มูลคา่ (ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทตอ่ กก.) 

1 ปลากะพงขาว 3,987.55 43.86 190.21 47.70 
2 หอยแครง 413.97 4.55 15.62 37.81 
3 แมงดาจาน 462.80 4.62 9.95 21.51 
4 ปลาโอดา้ 555.86 6.11 9.26 16.67 
5 ปลาปากคม 966.71 10.63 5.86 6.07 
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4. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออก ปี พ.ศ. 2562  

 4.1 จ้านวนสัตว์น้้า 30 ชนิด จ้านวนท่ีออก 685 เท่ียว 
 4.2 ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) จ้านวน 677 ใบ ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์
น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4) จ้านวน 686 ใบ 
 4.3 ปริมาณ 3,638.80 ตัน มูลค่าสินค้า  88.150 ล้านบาท  
 4.4 สถิติสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออก ปี พ.ศ. 2562  5 อันดับแรก  
ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทต่อ กก.) 

1 ปลาทูแขก 2,158.70 59.32 45.31 20.99 
2 ปลาทูลัง 416.00 11.43 10.36 26.92 
3 กุ้งโอคักเล็ก 168.00 4.61 6.72 40.00 
4 ปลาสีกุน 203.85 5.60 5.23 25.69 
5 ปลาโอด้า 136.30 3.74 3.41 25.08 

 

5. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ปี พ.ศ. 2563  
 5.1 จ้านวนสัตว์น้้า 56 ชนิด จ้านวนท่ีเข้า 1,439 เท่ียว 
 5.2 ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2) จ้านวน 1,433 ใบ ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) จ้านวน 1,352 ใบ 
 5.3 ปริมาณ  11,473.38 ตัน มูลค่าสินค้า 404.37 ล้านบาท  
 5.4 สถิติสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ปี พ.ศ. 2563 5 อันดับแรก 

ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ มูลค่า(ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทต่อ กก.) 
1 ปลากะพงขาว 5,320.20 46.36 310.04 58.28 
2 หอยแครง 1,004.13 8.75 37.77 37.62 
3 ปลาทูส้ัน 1,575.45 13.73 12.61 8.01 
4 ปลาปากคม 558.43 4.86 3.35 6.00 
5 ปลาหลังเขียว 523.44 4.56 1.98 3.80 

 

6. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออก ปี พ.ศ. 2563  
 6.1 จ้านวนสัตว์น้้า 27 ชนิด จ้านวนท่ีออก 642 เท่ียว 
 6.2 ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) จ้านวน 629 ใบ  ใบแจ้งด้าเนินการส่งออก
สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4) จ้านวน 629 ใบ 
 6.3 ปริมาณ 2,924.82 ตัน มูลค่าสินค้า 56.06 ล้านบาท  
 6.4 สถิติสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าส่งออก ปี พ.ศ. 2563 5 อันดับแรก  

ล าดับที่ ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทต่อ กก.) 
1 ปลาทูแขก 1,333.70 45.60 17.53 13.15 

2 กุ้งขาว 216.20 7.39 7.23 33.48 

3 กุ้งโอคักเล็ก 150.30 5.14 5.48 36.49 
4 ปลาทูลัง 287.05 9.81 5.43 18.92 

5 ปลาหางแข็ง 245.00 8.38 4.87 19.89 
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 7. เปรียบเทียบข้อมูลการ “น้าเข้า” ระหว่างปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2563 

ปี 
 พ.ศ. 

สัตว์น  า 
(ชนิด) 

จ านวน 
(เที่ยว) 

จ านวนใบอนุญาต 
: DOF 2 (ฉบบั) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัตว์น  าหลัก 
 3 ล าดับแรก 

2562 42 1293 1,296 9090.74 253.74 ปลากะพงขาว ปากคม โอด้า 
2563 56 1439 1,433 11,473.38 404.37 ปลากะพงขาว ทูส้ัน หอยแครง 

 

 8. เปรียบเทียบข้อมูลการ “ส่งออก” ระหว่างปี พ.ศ. 2562  กับ ปี พ.ศ. 2563 
ปี พ.ศ. สัตว์น  า 

(ชนิด) 
จ านวน 
(เที่ยว) 

จ านวนใบอนุญาต 
: ร. 9 (ฉบับ) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัตว์น  าหลัก 
3 ล าดับแรก 

2562 30 685 677 3,638.80 88.150 ปลาทูแขก ทูลัง สีกุน 
2563 27 642 629 2,924.82 56.06 ปลาทูแขก ทูลัง หางแข็ง 
 

 9. สัดส่วนการ “น้าเข้า” สินค้าสัตว์น้้า ในปี 2563 ของผู้ประกอบการ  
ล าดับ ผู้ประกอบการ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

1 นายสมหมาย คาคะวารีย์ 6,464.46 126.68 56.28 

2 นายสะมะแอ หาญทะเล 4,5801.5 270.69 39.89 

3 ปรีชา 260.56 4.92 2.27 
 

 9. สัดส่วนการ “ส่งออก” สินค้าสัตว์น้้า ในปี 2563 ของผู้ประกอบการ 
ล าดับ ผู้ประกอบการ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

1 นายสมหมาย คาคะวารีย์ 1,238.1 24.76 42.33 

2 นายเสถียร เปล่งประดับ 582.8 16.07 19.93 

3 โชคสมบัติ 530.75 5.44 18.15 

4 นางสาวปวีณา หาญทะเล 411.89 5.78 14.08 
 

 10. สัดส่วนช่องทางการ “น้าเข้า” สินค้าสัตว์น้้า ในปี 2563  
ช่องทางด่าน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

ด่านศุลกากรสตูล 11,100.43 398.99 96.4 

ด่านศุลกากรวังประจัน 385.36 5.37 3.35 
 

 11. สัดส่วนช่องทางการ “ส่งออก” สินค้าสัตว์น้้า ในปี 2563  
ช่องทางด่าน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

ด่านศุลกากรสตูล 2,888.02 55.42 98.47 

ด่านศุลกากรวังประจัน 44.80 0.63 1.53 
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 12. ภาพรวม ค่าเฉล่ียรายวัน ปี พ.ศ. 2563  
 11.1 การตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้้า น้าเข้า เฉล่ียวันละ 4 ฉบับ  
 11.2 การตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้้า ส่งออก เฉล่ียวันละ 1.7 ฉบับ   
 11.3 สัตว์น้้า  “น้าเข้า” เฉล่ียรายวัน ปี พ.ศ. 2563  
ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) เพิ่มขึ นหรือลดลงเม่ือเทียบกับปี 62 

1 ปลากะพงขาว 14.57 0.849 เพิ่มข้ึน (ปี 62=10.92) 

2 หอยแครง 2.75 0.103 เพิ่มข้ัน(ปี 62=1.13) 

3 ปลาทูส้ัน 4.31 0.034 เพิ่มข้ึน (ปี62 ไม่มีการน้าเข้าทูส้ัน) 

4 ปลาปากคม 1.53 0.009 ลดลง((ปี 62=2.64) 

5 ปลาหลังเขียว 1.43 0.005 เพิ่มข้ึน(ปี62=1.12) 

 11.4 สัตว์น้้า “ส่งออก” เฉล่ืยรายวัน ปี พ.ศ. 2563  
ล าดับที่ ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) เพิ่มขึ นหรือลดลงเม่ือเทียบกับ ปี 62 

1 ปลาทูแขก 3.65 0.048 ลดลง (ปี62=5.91) 

2 กุ้งขาว 0.59 0.019 เพิ่มข้ึน (ปี62=0.19) 

3 กุ้งโอคักเล็ก 0.41 0.015 ลดลง (ปี62=0.46) 
4 ปลาทูลัง 0.78 0.014 ลดลง (ปี62=1.13) 

5 ปลาหางแข็ง 0.67 0.013 เพิ่มข้ึน (ปี62=0.33) 
 

 13. การด้าเนินการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าและ ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้้าน้าเข้า ปีงบประมาณ 2563  ( ต.ค.62 – ก.ย.63) 

กิจกรรม แผน (ตัวอย่าง) ผล (ตัวอย่าง) หมายเหตุ 
ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง 85 112 ไม่พบสารตกค้าง* 
สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าเพื่อตรวจ 
วิเคราะห์โรค 

35 455 พบโรคRSIV 6ตัวอย่าง โรคSDDV 14 
ตัวอย่าง แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน* *   

ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้้าเบ้ืองต้น 660 805 ไม่พบความผิดปกติ 
 
 *ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง ด้าเนินส่งตัวอย่างสัตว์น้้าหา Hg (ปรอท) Cd (แคดเมียม) Pb (ตะกั่ว),  Histamine,  
Malachite green, Leuco-Malachite green,  Chloramphenicol,  AOZ (ฟูราโซลิโดน),  AMOZ (ฟูรัลทาโดน),  AHD (ไนโตรฟูรา
โซน) และ SEM (ไนโตรฟูรานโทอิน) ไม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานที่ก าหนด 
 **ตรวจวิเคราะห์โรค  ด้าเนินการส่งตัวอย่างสัตว์น้้าหาโรค VNN ไม่พบตัวอย่างที่เป็นโรคน้ี แต่ตรวจพบโรค RSIV ในปลากะพง
ขาว จ้านวน 1 ตัวอย่างในเดือนมกราคม 63 และจ้านวน 5 ตัวอย่างในกุมภาพันธ์ 63 และตรวจพบโรค SDDV จ้านวน 1 ตัวอย่างใน
เดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 63 จ้านวน 10 ตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม 63 และจ้านวน 2 ตัวอย่างในเดือนกรกฏาคม 63  
 
 
 
 
 


