
 

 
1. ช่องทางเข้า-ออก สินค้าสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส้านักงาน 

ตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)  มี 2 ช่องทาง ได้แก่ 
 1.1 ด่านศุลกากรสตูล  ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล  มีเรือที่เข้าทางช่องทางนี้ 3 ประเภท ได้แก่     
1.) เรือขนถ่ายสัตว์น้้าธงไทย ที่น้าเข้า-ส่งออกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้้า ณ ท่าเทียบเรือที่รัฐเปอลิส ประเทศมาเลเซีย 2.) เรือ
ธงต่างประเทศสัญชาติอินโดนีเซีย : PSM (น้าเข้าแมงดาจาน หอยจุ๊บแจง เปลือกหอยตาวัว และส่งออกอาหารปลา
สวยงาม) และ 3.) เรือธงต่างประเทศสัญชาติมาเลเซีย : PSM (เข้ามาซ่อมแซม) โดยมีการน้าเข้า-สง่ออกสินค้า ในบริเวณ
พื้นที่หรือท่าเทียบเรือ 4 แห่ง ดังนี ้

1.1.1 ท่าเทียบเรือบริษัทอันดามัน ทรานสปอร์ต มารเีนอร์ จ้ากัด ตั้งอยู่บริเวณ ด่านศุลกากรสตลู  
ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตลู  

1.1.2 ท่าเทียบเรือประมงสตูล ที่ตั้ง เลขที่ 116 หมูท่ี่ 3 ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมือง  จังหวัดสตลู 
                     1.1.3 ท่าเทียบเรอืติม๊ะ ปุนยัง (ท่าขนถ่ายสัตว์น้้า) ที่ตั้ง เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ต้าบลต้ามะลงั อ้าเภอ  
เมืองสตลู จังหวัดสตูล 
                     1.1.4 อู่เรือพิทักษ์สินชัย ที่ตั้ง เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ต้าบลเจ๊ะบิลงั อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 1.2 ด่านศุลกากรวังประจัน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ติดกับด่านชายแดนวังเกลียน (Wang 
Kelian)  รัฐเปอร์ลิส (Perlis)  ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นการผ่านแดนทางรถยนต์ 
 

2. มีผู้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นผู้น้าเข้า - ส่งออกหรือตัวแทนผู้น้าเข้า-ส่งออกที่เป็นปัจจุบันในระบบ FSW  
จ้านวน 8 ราย  และตัวแทนสายเรือในระบบ PSM จ้านวน 1 ราย มีเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทย 13 ล้า แยกเป็น  
 2.1 น้าเข้าเพียงอย่างเดียวยังไม่มีผู้ข้ึนทะเบียน  
 2.2 ส่งออก 6 ราย คือ นายเสถียร เปล่งประดับ, นางสาวปวีณา หาญทะเล, นายนิพัทธ์ ประสิทธิวาณิช, ร้าน
โชคสมบัติ,นายจรัญ สานุรักษ์, นายอาด้า  มาลิกัน ,บริษัท สมหมายการค้า จ้ากัด 
 2.3 น้าเข้าและส่งออก 5 ราย  คือ ร้านยูโสบการค้า, ร้านปรีชา, นายสมหมาย คาคะวารีย์, นายสะมะแอ หาญทะเล 
และร้านสุธาเทพอาหารทะเล (น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าจากประเทศอินโดนีเซีย) 
 

3. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564  
 3.1 จ้านวนสัตว์น้้า 37 ชนิด จ้านวนที่เข้า 613 เที่ยว 
 3.2 ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2) จ้านวน 613 ใบ และใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) จ้านวน 562 ใบ 
 3.3 ปริมาณ 5,345.90 ตัน มูลค่าสินค้า  210.77 ลา้นบาท  
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 3.4 สถิตสิินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564  
5 อันดับแรก 
ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ(ตัน) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทต่อ กก.) 

1 ปลากะพงขาว 2,858.4 53.47 173.09 60.55 
2 ปลาทสูั้น 811.15 15.17 7.07 8.72 
3 ปลาหลงัเขียว 349.14 6.53 1.33 3.82 
4 แมงดาจาน 233.60 4.37 8.18 35.06 
5 ปลากะตกั 191.75 3.59 0.58 3.03 

 
4. สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑส์ัตว์น้้าส่งออก ในระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

 4.1 จ้านวนสัตว์น้้า 20 ชนิด จ้านวนที่ออก 231 เที่ยว 
 4.2 ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) จ้านวน 234 ใบ ใบแจง้ด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้า
หรือผลิตภัณฑส์ัตว์น้้า (DOF4) จ้านวน 234 ใบ 
 4.3 ปริมาณ 1,168.13 ตัน มูลค่าสินค้า  20.85 ลา้นบาท  
 4.4 สถิตสิินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าสง่ออก ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 
2564 5 อันดับแรก 
ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ราคาเฉลี่ย (บาทต่อ กก.) 

1 ปลาทูแขก 398.35 34.10 4.04 10.16 
2 ปลาทลูัง 148.90 12.75 2.16 14.57 
3 ปลาสีกุน 120.75 10.34 2.36 19.57 
4 ปลาโอลาย 70.00 5.99 1.40 20.00 
5 ปลาหมึกกล้วย 67.85 5.81 2.70 39.86 

 
 

 5. สัดส่วนการ “น้าเข้า” สินค้าสัตว์น้้า ในระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ ผู้ประกอบการ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

1 นายสะมะแอ หาญทะเล 2,646.65 155.14 49.51 

2 นายสมหมาย คาคะวารีย์ 2,454.71 50.78 45.92 

3 ยูโสบการค้า 120.00 0.51 2.24 

4 ร้านปรีชา 91.17 3.26 1.71 
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          6. สัดส่วนการ “ส่งออก” สินค้าสัตว์น้้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ ผู้ประกอบการ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

1 นายสมหมาย คาคะวารีย์
(บริษัท สมหมายการค้า 
จ้ากัด) 

507.80 8.84 43.47 

2 นายเสถียร เปล่งประดบั 326.00 8.31 27.91 

3 นางสาวปวีณา หาญทะเล 183.45 1.73 15.70 

4 โชคสมบัต ิ 47.00 0.47 4.02 

 
 7. สัดส่วนช่องทางการ “น้าเข้า” สินค้าสัตว์น้้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

ช่องทางด่าน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

ด่านศุลกากรสตูล 5,134.73 207.00 96.05 

ด่านศุลกากรวังประจัน 211.17 3.77 3.95 

  
          8. สัดส่วนช่องทางการ “ส่งออก” สินค้าสัตว์น้้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

ช่องทางด่าน ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

ด่านศุลกากรสตูล 1,113.98 20.37 95.36 

ด่านศุลกากรวังประจัน 54.15 0.48 4.64 

 
 9. ภาพรวม ค่าเฉลี่ยรายวัน ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564  
          9.1 การตรวจปลอ่ยสินค้าสัตว์น้้า น้าเข้า เฉลี่ยวันละ 3 ฉบบั  
 9.2 การตรวจปลอ่ยสินค้าสัตว์น้้า ส่งออก เฉลี่ยวันละ 1 ฉบบั   
 9.3 สัตว์น้้า  “น้าเข้า” เฉลี่ยรายวัน ในระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 
1 ปลากะพงขาว 15.70 0.950 

2 ปลาทสูั้น 4.45 0.038 

3 ปลาหลงัเขียว 1.91 0.007 

4 แมงดาจาน 1.28 0.044 

5 ปลากะตกั 1.05 0.003 
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            9.4 สัตว์น้้า “ส่งออก” เฉลื่ยรายวัน ในระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ปลาทูแขก 2.11 0.022 

2 ปลาทลูัง 0.81 0.011 

3 ปลาสีกุน 0.66 0.012 
4 ปลาโอลาย 0.38 0.007 

5 ปลาหมึกกล้วย 0.37 14.85 

 
 10. การด้าเนินการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าและ ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้้าน้าเข้า ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม แผน (ตัวอย่าง) ผล (ตัวอย่าง) หมายเหต ุ
ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง 37 37 ไม่พบสารตกค้าง*   
สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าเพื่อตรวจ 
วิเคราะห์โรค 

18 17 ไม่พบโรค **  

ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น 360 440 ไม่พบความผิดปกติ *** 
 
 *ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง ด้าเนินส่งตัวอย่างสัตว์น้้าหา Hg (ปรอท) Cd (แคดเมียม) Pb (ตะก่ัว),  Histamine,  
Malachite green, Leuco-Malachite green,  Chloramphenicol,  AOZ (ฟูราโซลิโดน),  AMOZ (ฟูรัลทาโดน),  AHD (ไนโตรฟูรา
โซน) และ SEM (ไนโตรฟูรานโทอิน) ไม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานที่ก้าหนด 
 **ตรวจวิเคราะห์โรค  ด้าเนินการส่งตัวอย่าง ปลากะพงขาว ตรวจหาโรค VNN RSIV  และ SDDV ในปลากะพงขาว จ้านวน 1 ตัวอย่าง 
12 ซ้้า รวม 60 ตัว  และด้าเนินการเก็บหอยลาย 1 ตัวอย่าง หอยแครง 1 ตัวอย่าง ตรวจหาปรสิต 
 ***ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น 1.สภาพบรรจุภัณฑ์ ต้องปกติ ไม่ฉีก ขาดรั่ว แตก         
2.สภาพทั่วไป ต้องปกติ ไม่บูดเน่า ละลาย ขึ้นรา 3.สี ต้องปกติ ไม่ผิดธรรมชาติ 4.กลิ่น ต้องปกติ ไม่บูดเน่า เหม็นหืน 5.กรณีเป็นสินค้ามี
ชีวิต ต้องไม่มีลักษณะบ่งบอกถึงการเป็นโรค 
 
 

 
 
 


