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บทนา
รายงานประจาปีฉบับนี้ จัดทาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการเสนอ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิ บัติ ของด่านตรวจสัตว์น้า ที่ได้รับมอบหมายจากกองควบคุมการค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้แก่ กิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า กิจกรรมแก้ไขปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการพัฒนา
สินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดชลบุ รี ให้ แก่สาธารณะได้ทราบ ตลอดจนสร้างช่องทางในการเสริมสร้างความร่ว มมือในการปฏิบัติ
ราชการกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ ผู้อานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการ
ผลิต ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 2 (กรุงเทพฯ) ที่ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน
และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมายจนสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และผู้สนใจทั่วไปที่
นาไปใช้ได้ตามสมควร

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
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ท่าเรือแหลมฉบัง
ข้อมูลทั่วไป
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้าลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการแล้ว ดังนี้








ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 8 ท่า (A2, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2 และ C3)
ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เรือสินค้าทั่วไป และเรือสินค้าทุกประเภท 1 ท่า (A0 และ A3)
ท่าเทียบเรือ Ro/Ro 1 ท่า (A5)
ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เรือสินค้าทั่วไป ตู้สินค้า 1 ท่า (C0)
ท่าเทียบเรือโดยสาร และเรือ Ro/Ro 1 ท่า (A1)
ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง 1 ท่า (A4)
อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า

การท่าเรือแหลมฉบังทาหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม โดยงานด้านปฏิบัติการจะเป็นของ
เอกชนที่เช่าประกอบการ (Landlord Port) โดยเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่าย
สินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้
ด้วยลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ได้แก่
พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และยังสามารถติดต่อทาการค้าผ่านแดนกับประเทศใกล้ เคียง ได้แก่ จีนตอน
ใต้ และ เวียดนาม เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นหน้าด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้ ท่าเรือ
แหลมฉบัง มีข้อได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่าเรือที่มีดินแดนหลังเมืองท่า (Hinterland) ที่มีขนาดใหญ่ จึงทา
ให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเข้า-ออก โดยพยายามดึงประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้
มาเป็นดินแดนหลังเมืองท่าของท่าเรือแหลมฉบัง
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ท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน
(Supporting Areas) สาหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้า เข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อมโยงกับภาคต่างๆ
ของประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีพอสมควร
ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะใช้สาหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
เช่น สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมี
สิ่งอานวยความสะดวกเสริมอื่นๆ เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกปูองกันความเสียหายจากอัคคีภัย ที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่ งพร้ อมที่ จ ะรองรั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ การแบบครบวงจร แก่ ลู ก ค้ า ได้ และธุร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่ง ขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ
ต่างๆ สูงสุดด้านการประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าสูง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ประกอบการท่าเทียบเรือ
ที่มา http://laemchabangport.com/index.php
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ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลมีนโยบายเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐาน
เท่าเทียมกัน โดยกาหนดให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยต้องเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีระบบการควบคุมมาตรฐานและการกักกันพืช และสั ตว์ที่เท่าเทียมกับต่างประเทศ
ดังนั้น กรมประมงจึงได้รับมอบหมายภารกิจสาคัญ ในการควบคุมตรวจสอบการผลิตสัตว์น้าและผลิตภั ณฑ์
สัตว์น้าให้ ได้มาตรฐานถูกสุ ขอนามัย มีมาตรการควบคุมการนาเข้า - ส่งออกปัจจัยการผลิ ต สารเคมี และ
วัตถุดิบประมงที่ดาเนินการ ณ ด่านตรวจสัตว์น้า
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้า สานักบริหาร
จัดการด้านการประมง จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้าเพิ่มเติม
เป็นการภายในและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ที่อาคารท่าเรือแหลมฉบัง (อาคารศูนย์ปูองกันและปราบปรามของศุลกากรภาคตะวันออก) ตาบลทุ่งสุข
ลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ปัจ จุบั นด่านตรวจสัตว์น้ าจั งหวัดชลบุรี สั งกัด ภายใต้ ศูนย์บริห ารจัดการด่านตรวจสั ตว์น้าเขต 2
(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสั ตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง และได้ย้ายที่ทาการมาอยู่ที่
อาคารด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ภายในเขตการท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ต าบลทุ่ ง สุ ข ลา อ าเภอศรี ร าชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3840-9348 และ 0-3840-9356 e-mail: fti_chonbury@hotmail.com
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และปูองกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก นาผ่ า น
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต และ
ปูองกันการกระทาผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ควบคุม ตรวจสอบ และดาเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิ ต ตามความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4) ทาหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์ น้า (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซาก
สัตว์น้าไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภารกิจ
7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 2 (กรงเทพฯ)
ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

รายงานประจาปี 2560
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บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

นางสาวอรนุช ดีช่วย
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี

นายพงษ์ศิริ ประสพสุข
นักวิชาการประมงชานาญการ

นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รายงานประจาปี 2560
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นายนพดล คงกฤตยาพันธ์
นักวิชาการประมง

นางสาวศุภษา นิตยธารงชัย
นักวิชาการประมง

นางสาวรัชดาภรณ์ อินทเกษร
นักวิชาการประมง

นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ
นางณัฐฐา รืน่ ลาภะ
นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์
นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ) นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ) นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)

นายประภากร สุขเจริญ
นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)

รายงานประจาปี 2560

นายพงษ์พัฒน์ ต้นเกตุ
นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)
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อัตรากาลังข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 13 อัตรา
โดยมีรายละเอียดของบุคลากร ดังนี้
 ข้าราชการ 5 อัตรา
อายุ
คุณวุฒิ
51ปี วท.บ.(วาริชศาสตร์)
กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์)
นายพงษ์ศิริ ประสพสุข
46ปี ปวช.(ประมง)
ปวส.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ
51ปี ปวส.(ประมง)
วท.บ.(ประมง)
นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ 33ปี ปวส.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล)
นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น
26ปี วท.บ.(ประมง)
ชื่อ – สกุล
นางสาวอรนุช ดีช่วย

ตาแหน่ง
นั ก วิ ช าการประมงช านาญการ
พิเศษ ปฏิบัติห น้าที่หั ว หน้าด่าน
ตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการประมงชานาญการ
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 พนักงานราชการ 3 อัตรา
อายุ
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
37ปี วท.บ.(ประมง)
นักวิชาการประมง
น.บ.
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
นางสาวศุภษา นิตยธารงชัย 37ปี วท.บ.การประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า) นักวิชาการประมง
นางสาวรัชดาภรณ์ อินทเกษร 31ปี วท.บ.(วาริชศาสตร์)
นักวิชาการประมง
วท.ม.(วาริชศาสตร์)
ชื่อ – สกุล
นายนพดล คงกฤตยาพันธ์

 จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา งบประมาณกิจกรรมแก้ไขการทาประมงผิดกฎหมาย
ชื่อ – สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ตาแหน่ง

นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ 28ปี วท.บ.(วาริชศาสตร์) นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรทรัพย์ 25ปี วท.บ.(ประมง)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
24ปี วท.บ.(ประมง)
นางณัฐฐา รื่นลาภะ
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
นายประภากร สุขเจริญ
นายพงษ์พัฒน์ ต้นเกตุ

25ปี วท.บ.(ชีววิทยา)
25ปี วท.บ.(ประมง)

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)

รายงานประจาปี 2560
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การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมฝึกอบรม และสัมมนา
จานวน 7 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2

3

4

5
6

7

หลักสูตร

วันที่

ผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมการใช้งานระบบ Electronic Port State
Measures (E-PSM)
สัม มนาเชิง ปฏิบัติ การหลักสูต ร “เสริม สร้างศักยภาพ
และมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบการนาเข้าส่งออก
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิต”
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจสอบและ
การควบคุมการนาเข้าและการผลิตสินค้าประมง ภายใต้
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมง
เพื่อปูองกันปัญหา IUU-Fishing "
อบรมเชิ งปฏิบัติ การหลักสูตร “การปฏิบัติ การตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures)
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมประมงผู้ ต รวจเรื อ และสิ น ค้ า
ประมงตามมาตรการฯ (PSM Inspector)”
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ Electronic Port State
Measures (E-PSM)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้
ระบบเชื่อมโยงคาขอกลาง (FSW)” สาหรับเจ้าหน้าที่
กรมประมง
ฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติการหลักสูตร "บทบาทและการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ข อง ข้ า รา ช กา รก รม ป ระ มง ต า ม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510"

22 พฤศจิกายน
2559
23 - 25
พฤศจิกายน
2559
28 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559

นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ

18 – 21
ธันวาคม 2559

นางสาวอรนุช ดีช่วย
นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ
นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น

รายงานประจาปี 2560

นางสาวอรนุช ดีช่วย
นายพงษ์ศิริ ประสพสุข
นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น
นางสาวอรนุช ดีช่วย
นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ

12 - 13 มกราคม นายสุทัศน์ แดงสมสุขเจริญ
2560
30 มกราคม - นายสุทศั น์ แดงสมสุขเจริญ
2 กุมภาพันธ์ นางสาวศุภษา นิตยธารงชัย
2560
27 กุมภาพันธ์ – นายพงษ์ศิริ ประสพสุข
1 มีนาคม 2560
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งบประมาณและการเบิกจ่าย

ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ได้รับเงินงบประมาณ และได้เบิกจ่ายตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
ตามรายละเอียดดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ: พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม: พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
แผนงาน: ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ: พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม: ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

ได้รับอนุมัติ

115,000.00
115,000.00

เบิกจ่าย

ร้อยละ

29,960.00 85,039.00 26.05
29,960.00 85,039.00 26.05

170,000.00 117,879.09 52,120.91 69.34
11,000.00
3,548.74 7,451.26 32.26
181,000.00 121,427.83 59,572.17 67.09

120,000.00

37,125.77 82,874.23 30.94
37,125.77 82,874.23 30.94

รวม
120,000.00
แผนงาน: ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ: พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม: เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
60,000.00 10,500.47
รวม
60,000.00 10,500.47
แผนงาน: ยุท ธศาสตร์ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และปู อ งกั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
โครงการ: แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
กิจกรรม: แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
1,170,000.00 479,462.00
รวม
1,170,000.00 479,462.00

รายงานประจาปี 2560

คงเหลือ

49,499.53 17.50
49,499.53 17.50

690,538.00 40.98
690,538.00 40.98

ผลการด้าเนินงาน
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ผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 – มีนาคม 60)
1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรม
1.1 ตรวจสอบสัตว์น้า ซากสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ใน
การผลิตสัตว์น้าระหว่างประเทศ
- ตรวจสอบการนาเข้า
- ตรวจสอบการส่งออก
1.2 ตรวจปูองกันการลักลอบนาเข้าและส่งออก
- การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ
- การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ
1.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า
- สุ่มเพื่อตรวจทางกายภาพ
- สุ่มเพื่อตรวจสารตกค้าง
- สุ่มเพื่อตรวจโรค
1.4. การประชาสัมพันธ์
- การแจกเอกสารสิ่งพิมพ์
- การให้คาแนะนา
1.5 ควบคุมการนาเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย
- ออกใบข้อเท็จจริงการนาเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย
- ออกใบอนุญาตนาเข้าผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย
- สุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย
1.6 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ
1.7 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต

หน่วย
นับ
ครั้ง

แผนการ
ปฏิบัติงาน
56

ผลการ
ปฏิบัติงาน
75

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ฉบับ
ตัวอย่าง
ครั้ง
ครั้ง

50
6
183
180
3
630
450
175
5
157
60
106
2
2

67
8
361
355
6
1,234
1,026
198
10
201
59
142
1
1

รายงานประจาปี 2560
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กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าสัตว์น้านาเข้า
ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

รายงานประจาปี 2560
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานตรวจสอบอาหารสัตว์น้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

ทดสอบการปนเปื้อนฟอร์มาลิน ในสินค้าสัตว์น้า

รายงานประจาปี 2560
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2. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
กิจกรรม
2.1 เฝูาระวังกักกันสัตว์น้านาเข้าก่อนการอนุญาต
2.2 ตรวจติดตามเฝูาระวังปูองกันโรคสัตว์น้าสัตว์น้า
2.3 ประชาสัมพันธ์ การปูองกันโรคจากสัตว์น้านาเข้า
2.4 ดาเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้า
2.5 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า
2.6 ให้คาแนะนาปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า
2.7 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า

รายงานประจาปี 2560

หน่วย
นับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

แผนการ
ปฏิบัติงาน
60
60
-

ผลการ
ปฏิบัติงาน
10
60
-

13
+

กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานควบคุมกระบวนการผลิต เฝูาระวัง ปูองการโรค
สัตว์น้า (กุ้งขาว) ณ โรงงานผลิต

รายงานประจาปี 2560
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3. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน
หน่วย
นับ
3.1 ตรวจบูรณาการปูองกันการลักลอบนาเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้า ครั้ง
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
กิจกรรม

แผนการ
ปฏิบัติงาน
-

ผลการ
ปฏิบัติงาน
-

แผนการ
ปฏิบัติงาน
650
650
40

ผลการ
ปฏิบัติงาน
1,089
1,089
180

453

938

450
3
-

916
22
-

-

-

-

-

4. กิจกรรม แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
หน่วย
นับ
4.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (AREP)
ครั้ง
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ
ครั้ง
- เรือขนถ่ายสัตว์น้า / เรือประมง
ครั้ง
- เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
ครั้ง
4.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้า / เรือขนถ่ายสัตว์น้า
ครั้ง
4.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้า
ครั้ง
4.5 ตรวจปูองกันการลักลอบการนาเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่า ครั้ง
เทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
4.6 ตรวจสอบการนาเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ ครั้ง
น้าที่ได้มาจากการทาการประมง
- ตรวจสอบการนาเข้า
ครั้ง
- ตรวจสอบการส่งออก
ครั้ง
4.7 รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและการ
ครั้ง
นาเข้าสัตว์น้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และนอก
ประเทศ
4.8 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมง
ครั้ง
4.9 ตรวจประเมินมาตรฐานท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมง
ครั้ง
ไทย
4.10 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้า ครั้ง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM)
กิจกรรม

รายงานประจาปี 2560
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กิจกรรม แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
ตรวจปูองกันการลักลอบการนาเข้าส่งออกสินค้าประมง

รายงานประจาปี 2560

16
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5. กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม
5.1 การออกใบอนุญาตนาเข้าส่งออกสัตว์น้าผ่านระบบ Fisheries
Single Window
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
- ร. 6 (นาเข้า)
- ร. 6 (นาผ่าน)
- ร. 7
- ร. 8
- ร. 9
- การออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้านาเข้า (IMD)
5.2 การออกใบอนุญาตนาเข้าส่งออกสัตว์น้าด้วยระบบเอกสาร
(Manual)
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
- ร. 6 (นาเข้า)
- ร. 6 (นาผ่าน)
- ร. 7
- ร. 8
- ร. 9
- การออกใบอนุญาตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ
- ใบรับรองซากสัตว์น้าเพื่อการส่งออก
- การออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้านาเข้า (IMD)

รายงานประจาปี 2560

หน่วย
นับ
ฉบับ

แผนการ
ปฏิบัติงาน
9,360

ผลการ
ปฏิบัติงาน
16,433

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

540
8,280
540
540
7,200
540
65

1,348
13,950
1,296
1,157
11,497
1,135
47

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

10
55
10
10
35
-

3
44
3
6
35
-
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กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต

รายงานประจาปี 2560
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สถิติการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้าทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสินค้าสัตว์น้า จาแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559

ปริมาณ (ตัน)
73,305.98
47,777.17
56,602.04
112,774.58
63,025.80

มูลค่า (ล้านบาท)
4,919.28
2,570.18
3,225.27
6,126.68
4,553.77

112,774.58

120,000.00
100,000.00
80,000.00

73,305.98
63,025.80

56,602.04

60,000.00

47,777.17

40,000.00
20,000.00

4,919.28

2,570.18

3,225.27

6,126.68

4,553.77

0.00
2555

2556

ปริมาณ (ตัน)

2557

2558

2559

มูลค่า (ล้านบาท)

แผนภูมิที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสินค้าสัตว์น้า จาแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)

รายงานประจาปี 2560
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ตารางที่ ๒ ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม

ปริมาณ (ตัน)
4,624.60
3,536.79
6,839.50
5,619.45
5,817.22
6,412.01
32,849.57

6,839.50

7,000.00

6,412.01
5,619.45

6,000.00
5,000.00

มูลค่า (ล้านบาท)
351.92
346.05
495.89
445.22
509.76
488.65
2,637.48

5,817.22

4,624.60
3,536.79

4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00

351.92

346.05

495.89

445.22

509.76

488.65

0.00
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปริมาณ(ตัน)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

มูลค่า(ล้านบาท)

แผนภูมทิ ี่ ๒ ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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ตารางที่ ๓ ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
(จาแนกตามรายชนิดสินค้า)
ชนิดสัตว์น้า
ปลาทะเล
หมึก
ปลาทูน่า
กุ้ง
หอย
ปู
ปลาน้าจืด
อาทีเมีย
แมงกะพรุน
สาหร่าย
รวมทั้งหมด

รายงานประจาปี 2560

ปริมาณ(ตัน)
23,522.95
3,742.04
1,955.92
1,891.71
688.87
474.63
219.01
184.27
114.78
55.40
32,849.58

มูลค่า(ล้านบาท)
1,310.12
284.67
272.19
488.24
61.83
29.91
8.57
175.54
2.27
4.15
2,637.48

21

ปลาน้าจืด,
หอย, 688.87
ปู, 474.63 219.01 อาทีเมีย, 184.27 แมงกะพรุน,
กุ้ง, 1,891.71
114.78
ปลาทูน่า,
สาหร่
า
ย,
55.4
1,955.92
หมึก, 3,742.04
ปลาทะเล,
23,522.95

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัน) ของชนิดสินค้าสัตว์น้านาเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

อาทีเมีย, 175.54 สาหร่าย, 4.15
ปู, 29.91 ปลาน้าจืด,
แมงกะพรุน, 2.27
หอย, 61.83 8.57
ปลาทะเล,
1,310.12

กุ้ง, 488.24

หมึก, 284.67
ปลาทูน่า, 272.19

แผนภูมิที่ ๔ เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้านาเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้าทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้า จาแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2559)
ปี พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ปริมาณ (ตัน)
452,493.42
302,877.08
339,205.11
379,458.98
379,914.41
382,578.88
509,673.55

มูลค่า (ล้านบาท)
83,745.17
65,058.15
70,457.03
77,862.98
79,183.70
68,576.46
89,174.13

600,000.00

509,673.55
500,000.00 452,493.42

379,458.98 379,914.41 382,578.88

400,000.00

302,877.08

339,205.11

300,000.00
200,000.00
83,745.17

100,000.00

65,058.15

70,457.03

79,183.70

77,862.98

68,576.46

89,174.13

0.00
2553

2554

2555
ปริมาณ (ตัน)

2556

2557

2558

2559

มูลค่า (ล้านบาท)

แผนภูมทิ ี่ 5 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้า จาแนกเป็นรายปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2559)

รายงานประจาปี 2560
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ตารางที่ 5 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม

มูลค่า(ล้านบาท)
8,333.68
8,960.27
5,964.92
5,388.70
5,350.83
6,885.50
40,883.91

37,372.48

40,000.00
35,000.00

ปริมาณ(ตัน)
34,378.53
37,372.48
26,575.52
22,708.12
24,493.77
29,495.69
175,024.13

34,378.53
29,495.69

30,000.00

26,575.52
22,708.12

25,000.00

24,493.77

20,000.00
15,000.00
10,000.00

8,333.68

8,960.27
5,964.92

5,388.70

5,350.83

6,885.50

5,000.00
0.00
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปริมาณ(ตัน)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

มูลค่า(ล้านบาท)

แผนภูมทิ ี่ 6 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

รายงานประจาปี 2560
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ตารางที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
(จาแนกตามรายชนิดสินค้า)
ชนิดสัตว์น้า
ปลาทะเล
ปลาทูน่า
ปลาน้าจืด
กุ้ง
ปู
หอย
หมึก
กบ
จระเข้
รวม

รายงานประจาปี 2560

ปริมาณ(ตัน)
51,276.73
25,706.27
10,194.19
69,438.94
1,992.00
1,401.86
14,924.50
12.13
77.55
175,024.13

มูลค่า(ล้านบาท)
6,217.32
3,745.66
624.86
24,455.52
534.12
624.11
4,664.65
1.80
15.85
40,883.91

25

ปลาน้าจืด, ปู, 1,992.00 หอย, 1,401.82
จระเข้, 77.55 กบ, 12.13
10,194.19
หมึก, 14,924.50
กุ้ง, 69,438.94

ปลาทูน่า,
25,706.27

ปลาทะเล,
51,276.73

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณ (ตัน) ของชนิดสินค้าสัตว์น้าส่งออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

ปลาน้าจืด, ปู, 534.12
624.86 หอย, จระเข้,
ปลาทูน่า,
624.11 15.85 กบ, 1.80
3,745.66

หมึก, 4,664.65
ปลาทะเล,
6,217.32

กุ้ง, 24,455.52

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) ของชนิดสินค้าสัตว์น้าส่งออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
รายงานประจาปี 2560
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
1. การอายั ด สิ น ค้ า แทนด่ า นฯ อย. ด่ า นฯมี ปั ญ หา
อุปสรรคด้านการควบคุมการอายัดสินค้า และควบคุม
การผลิ ต สิ น ค้ า ในโรงงานที่ อ ยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ไกลๆจาก
สถานที่ตั้งด่านฯ
2. การตรวจสอบสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ก่อนการส่งออก
ท าได้ ย าก เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ถู ก บรรจุ ตู้ ค อนเทนเนอร์
และซีลมา แล้ ว จากโรงงานซึ่งถ้ามีการเปิดตรวจที่ท่า
ส่งออกผู้ประกอบการต้องขอและแจ้งเปลี่ยนหมายเลข
ซีลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในเอกสารใหม่ทาให้เกิด
ความล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้
ซึ่งการสุ่มตรวจสินค้าก่อนบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
ที่โ รงงานมีปั ญหาอุป สรรคจากสถานที่ตั้งโรงงานส่ ว น
ใหญ่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดไกลๆจากสถานที่ตั้งด่านฯและมี
การส่งออกจานวนมากปีละกว่า 20,000 ฉบับ

แนวทางแก้ไข
- ให้อานาจด่านฯในพื้นที่ตั้งโรงงานดาเนินการแทน
ด่านฯชลบุรี
- ในกรณีโรงงานที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีด่านฯตั้งอยู่ ควร
กาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน
- แนวทางเช่นเดียวกับข้อ 1

3. ปัญหาการตรวจปล่อยข้ามด่านระหว่างด่านฯชลบุรี
กับด่านฯท่าเรือกรุงเทพ

- หาแนวทาง และมาตรการให้การออกใบอนุญาต
นาเข้า และการตรวจปล่อยสินค้าเป็นด่านฯเดียวกัน

4. การขอใบอนุญาตในระบบอัตโนมัติทาให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคาขอได้ เช่น
ขอใบอนุญาตที่ด่านฯชลบุรี แต่สถานที่ตรวจปล่อยเป็น
ด่านฯอื่น , ใส่ข้อมูลสาคัญไม่ครบถ้วน (วันที่ส่งออก)
5. การขอใบอนุญาตในระบบอัตโนมัติทาให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งออกต่างๆได้

- ปรับปรุงระบบให้ต้องมีการลงข้อมูลสาคัญให้
ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
ออกใบอนุญาต

6. ระบบ FSW ช้า ทาให้การทางานออกใบอนุญาต
ล่าช้า
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- ปรับปรุงระบบ กาหนดให้ต้องแนบเอกสารประกอบ
มาในระบบพร้อมกับการยื่นคาขออนุญาต ซึ่งปัจจุบัน
การแนบไฟล์เอกสารทาให้ระบบช้า
-ปรับปรุงระบบ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่ออกใบรับรองต่างๆได้ หรือให้หน่วยงานที่
ออกใบรับรองต่างๆ ส่งใบรับรองมาที่ด่านฯ โดยตรง
เพื่อปูองกันการปลอมแปลงเอกสาร
- เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ
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ปัญหาอุปสรรค
7. เอกสารประกอบการนาเข้าและส่งออก เช่น Catch
certificate, Health certificate บางบริษัทไม่สามารถ
นามาประกอบในการนาเข้าส่งออกได้ทันที
8. บางบริ ษัทที่ไม่มีลายเซ็ น อิเล็ กทรอนิ กส์ (CA)จะนา
เลขที่ใ บอนุ ญ าตไปใช้ โดยไม่ ได้ น าชุด คาขอ เอกสาร
ประกอบ และใบอนุญาต มาให้หัวหน้าด่านฯลงนาม
9. บางบริษัทส่งใบขนสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อย
ล่าช้าทาให้เกิดปัญหาใบอนุญาตค้างในระบบรวมทั้งการ
ติ ด ตามเอกสารประกอบการตรวจปล่ อ ยได้ ย าก
เนื่องจากผู้ประกอบมีตัวแทนออกของหลายบริษัท บาง
รายขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ เช่น การลง
นามอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกสถานที่ตรวจปล่อย
10. ด่านฯ ไม่มีบุ คลากรที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้า น
ธุรการ พัสดุ การเงิน โดยตรง ไม่มีหน่วยเบิกจ่ายเอง ทา
ให้เกิดความล่าช้าเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามตัวชี้วัด
ของด่านฯ และหน่วยเบิกจ่าย
11. การขอแก้ ไ ขรายละเอี ย ดในใบอนุ ญ าตของ
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนหลังจากยิงใบขนศุลกากรแล้ว
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แนวทางแก้ไข
- กาหนดมาตรการวิธีปฏิบัติ และเอกสารประกอบที่
ต้องใช้ให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
- กาหนดให้ ทุก บริ ษัทต้ องมีล ายเซ็น อิเ ล็ กทรอนิก ส์
(CA) ถ้ า ไม่มี ล ายเซ็ น อิเ ล็ กทรอนิก ส์ ( CA)ต้อ งให้
ประกอบการมายื่นคาขอใบอนุญาตด้วยตัวเองที่ด่านฯ
-จัดประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการและตัวแทน
- กาหนดโทษบริษัทส่งใบขนสินค้าล่าช้า

- จัดให้ มีการอบรมด้านการเงิน ด้านงานสารบรรณ
และงานพัสดุ
- เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงิน และธุรการ
- ตั้งหน่วยเบิกจ่ายของด่านฯ
- ควรมี ม าตรการให้ ผู้ ป ระกอบการ/ตั ว แทน เสี ย
ค่าปรับในการขอแก้ไขด้วย
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