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บทที่ 1
บทนํา
การจัดการความรู้ในองค์กร
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดได้หรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

การขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์
ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควร
เข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ทําด้วยเหล็กหรือ
อลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต”
การขนส่งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์

การขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความสําคัญทีส่ ุดและใช้มากทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่ง
อื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ําและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่งจะต้อง มีการ
นํามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ สําหรับใช้
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ในการขนส่งสินค้าด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า
Terminal Design เพื่อให้มคี วามเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่า
เทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผูท้ ี่ศึกษาในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจ
ในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยในบทนี้จะได้นําเรื่องราวที่
เกี่ยวกับการ ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์พอเป็นสังเขป ให้เข้าใจใน เบือ้ งต้น ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะของตูค้ อนเทนเนอร์ (Container Box)
ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานอาจทําด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสร้างภายนอกที่
แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน
(โปรดดูจากภาพด้านล่างตรงมุมด้านบนของ Container) โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมี
รายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้ําหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่
ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล(Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขกํากับ สําหรับใช้ใน
การบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล้กทรอนิคส์
(Electronic Tracking) หาตําแหน่งของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ภายในตู้จะมีพื้นที่สําหรับใช้ในการวางและบรรจุ
สินค้า
ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น
1) Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สนิ ค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษา
อุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการจัดทําที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการ
เป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้
ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing
2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทําตาม
มาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทําความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับ
ตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้
สินค้า
3) Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบสําหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสือ้ ผ้า โดยมีราว
สําหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับหรือบรรจุใน Packing
ซึ่งจะมีผลทําให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม
4) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สําหรับใช้ใน
การวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบน
ของตู้แทน
5) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้
คล้ายกับ Container ที่มแี ต่พื้น Platform สําหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน ,
ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น Conventional Ship แต่หากเมื่อ
ขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น
Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container
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เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container Vessel)

เป็นเรือที่ออกแบบมาสําหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละลําจะมีที่ยกตู้ที่เรียกว่า
Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะลําเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการ
เรียงกันเป็น Column โดยปัจจุบันเรือจะบรรทุกโดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณ 2,700 TEU แต่เรือที่มีขนาดใหญ่ที่
อยู่ในชั้นที่เรียกว่า SX Class หรือที่เรียกว่า Super Post Panamaxx ซึ่งจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 320x330
เมตร กินน้ําลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้างวางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 แถว ซึ่งสามารถบรรทุกตู้
สินค้าได้สูงสุดถึง 8,000 TEU ซึ่งในอนาคตนี้กําลังมีการต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งอยู่ในชั้น Malaccamax
ซึ่งสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 18,000 TEU ซึ่งขนาดเรือที่ใหญ่ขึ้นมากนี้จะมีผลทําให้ต้นทุนโดยรวมจะ
ลดลง เนื่องจากต้นทุนแปรผันที่เรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงาน แต่
อย่างไรก็ดี จะต้องมีการบริหารการจัดการในการที่จะหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Terminal Port

ท่าเรือ หรือ Port ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการ Logistics โดยท่าเรือทําหน้าที่ให้การบริการใน
การขนถ่ายสินค้า โดยท่าเทียบเรือจะต้องมีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure
รวมถึงความลึก ความกว้างของช่องทางเดินเรือ ความยาวหน้าท่า Quay Length เขื่อนกั้นคลื่น ช่องทางสําหรับ
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ให้รถบรรทุกเข้า-ออก รวมทั้งทางรถไฟ สําหรับรองรับการขนส่งด้วยทางรถไฟ ซึ่งจะทําให้ท่าเรือสามารถเชื่อมต่อ
การคมนาคมทีเ่ ป็นแบบ Multi-Modal Transport คือ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ประเภทของท่าเรือ สามารถแบ่งออกตามลักษณะได้เป็น
1) Transhipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายลํา เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้คอนเทน-เนอร์
คือ ทําหน้าที่เป็น Consolidation Port คือเป็นท่าที่ใช้ในการรวมตู้สินค้าจากบริเวณใกล้เคียง โดยตู้สินค้าจะมี
การนํามาบรรทุกเรือประเภทที่เรียกว่า Feeder Vessel เพื่อรอการขนถ่ายไปยังเรือ ที่เรียกว่า Direct Vessel
หรือ Master Vessel เพื่อจะได้นําสินค้าไปส่งมอบตามจุดหมายปลายทาง ซึ่งท่าเรือประเภทนี้อาจ ได้แก่ ท่าเรือ
สิงคโปร์ , ท่าเรือกรัง ,ท่าเรือรอทเทอดัมส์ ฯลฯ ซึ่งท่าเรือประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการในการลดเวลาใน
ท่าเรือที่เรียกว่า Time In port หรือ Waiting Time คือ เวลาที่เรือคอยท่าน้อยที่สุด จึงจําเป็นต้องมีพื้นที่ใน
ท่าเรือ (Terminal Area) ให้สามารถจัดเรียงกองคอนเทนเนอร์ได้เป็นจํานวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี
รวมถึงจะต้องมีคลังน้ํามัน อูซ่ ่อมเรือ และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ทีจ่ ะทําให้ไม่เกิดสภาพแออัดเนื่องจาก
ท่าเรือประเภทนี้ก็จะต้องมีการแข่งขัน เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ กับท่า PTP ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐยะโฮบารูห์ตอนใต้สุดของ
มาเลเซียตรงข้ามกับเกาะสิงคโปร์ เป็นต้น
ปัจจัยเพื่อใช้ในการแข่งขันในท่าเรือด้วยกัน
1.1 throughput Capacity เป็นความสามารถที่เหนือกว่าในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่
อัตราการใช้ท่า , เทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการทํางานและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์
1.2 Time In Port จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู้ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันในการจับเวลาว่าแต่ละตู้
จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้สายการเดินเรือนําเรือเข้ามาเทียบท่าเนื่องจากจะมี
ผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง
2) Original Destination Port หรืออาจเรียกว่าท่าเรือต้นทาง ปลายทาง หรือท่าเรือต้นแบบ เป็น
ท่าเรือที่ใช้ในการรับสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าโดยตรง โดยท่าเรือประเภทนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า Distribute Center และจะต้องเชื่อมต่อไปยังศูนย์ สินค้าต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งใน
เงื่อนไขของ Incoterms ในหลายๆเงื่อนไขก็ได้ครอบคลุมหรือการขนส่งสินค้าจนถึง Original Port เช่น ท่า
นิวยอร์ก , ท่าเรือ โตเกียว หรือท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย เป็นต้น ท่าเรือเหล่านี้จะเป็นท่าทีเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการขนส่ง เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ Interland สําหรับ Transit Port จะเป็นท่าเรือ
ที่ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าจะมาวางพักเพื่อรอเปลี่ยนเรือลําใหม่ เพื่อที่จะขนส่งไป Original Port เช่น ท่าเรือ
Singapore , ท่าเรือฮ่องกง เป็นต้น
3) Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ํา) เป็นสถานีในการเป็น
ศูนย์ (HUB) ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือเข้ามาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้
สถานที่รับมอบ สินค้า (Origin Point) ซึ่งปัจจุบันสถานะของ ICD จึงทําหน้าที่คล้ายกับท่าเรือในแผ่นดิน และมี
บทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมลอจิสติกส์ระหว่างประเทศ
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วิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือ
การขนย้ายสินค้าในท่าเรือจัดเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการบริหารจัดการเนื่องจากแต่ละท่าจะแข่งขันกัน
เป็นนาทีในการยกสินค้าขึ้นและลง ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือที่เรียกว่า Port Automation จะทํา
หน้าที่ในการจัดการท่าเรือในระบบที่ใช้ Computer และหุ่นยนต์ในการ ขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า มี
กระบวนการดังต่อไปนี้
1) Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึ่งจะมีการวางเป็นชั้นที่เรียกว่า Stack ซึ่ง
โดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ชั้น โดยมีความกว้างของช่องทางที่เรียกว่า Gantry Crane เป็น
เครื่องมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้นําระบบ Computer Right เข้ามากําหนด Location ในการ
วางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการทํางาน
2) การเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรืออาจอาศัยรถยกที่
เรียกว่า Top ทําหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย
3) การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้บนเรือ โดยมี
Quay Crane คือ Crane ที่อยู่หน้าท่าทําหน้าที่ในการขนย้าย
ไทยจะมีท่าเรือหลักที่สําคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 1 ล้านตู้ต่อปี และ
ท่าเรือแหลมฉบังจะมี ตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU นอกจากนี้ยังมี ท่าเรือมาบตาพุด , ท่าเรือน้ํา
ลึกสงขลา , ท่าเรือสตูล ซึ่งประเทศไทยเองก็คงจะต้องแข่งขันกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกง
ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออก ปีละประมาณ 17.04 ล้าน TEU
ชนิดหรือขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์
การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หากผู้ขายเป็นผู้
บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผูบ้ รรจุตู้สินค้าในท่าเรือ
หรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษทั เรือเป็นเจ้าของสถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่ง
แบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าที่จะเป็น Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภท
เต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุ
แบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อยกว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย
Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมีขนาดดังนี้
1) ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6
ฟุต โดยมีน้ําหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ําหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7
ตัน
2) ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดยสามารถบรรจุ สินค้า
ได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ําหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ําหนักสําหรับสินค้า
ประเภท Dry Cargoes
การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วน
ประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่
มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัว
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กันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการกําหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางครั้งมี
ลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือที่สําคัญของโลกอาจประกอบด้วย
1) Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่งจะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซียไปยุโรป โดย
เน้นที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัวประมาณ 24% และ
สินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg
2) Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย จนไปถึงทวีป
อเมริกาใต้
3) Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไปถึงเอเชียภาค
ตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย ,
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
4) Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ,อเมริกา
West Coast
วิธีการคิดค่าระวางเรือ หรือ ค่า Freight
เนื่องจากในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือประเภท Container
Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ทําด้วย
เหล็กหรือ อลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต ซึ่งบริษทั เรือจะต้องเป็นผู้เตรียมตู้ Container โดย
ผู้ที่จะใช้ตู้จะต้องทําการจองตู้ โดยเอกสารที่เรียกว่า Shipping Particular หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าใบ Booking
ซึ่งรายละเอียดจะต้องคล้องจองกับ Letter of Credit (L/C) ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเป็นใบรับสินค้าของตัวแทน
บริษัทเรือ จะเรียกว่า Bill of Lading (B/L) หรือใบตราส่ง ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญในการเป็นเอกสารในการเรียก
เก็บเงินจากทางธนาคาร ซึ่งเรียกว่า Bank Negotiated Process ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า
จะต้องมีการตกลงว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า จะเป็นคนจ่ายค่าระวางเรือที่เรียกว่า Freight Charge หากผู้ขาย
สินค้าเป็นผู้ชําระก็เรียกว่า Freight Prepaid หากจะให้ผซู้ ื้อเป็นผู้ชําระค่าระวางเรือเมื่อถึงปลายทาง ก็เรียกว่า
Freight Correct
การคิดค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic)
1) Weight Ton คํานวณจากน้ําหนักสินค้าที่บรรทุก และจะมีอัตราการคิดที่แตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทของสินค้า
2) คํานวณจาก Measurement โดยคํานวณจากปริมาตรของสินค้า คือ เป็นการวัดขนาดของสินค้า
กว้าง x ยาว x สูง คํานวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มักจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ Bulk คือ มี
ลักษณะเป็น Size Insentive เช่น เสื้อผ้า , ฝ้าย แต่ทั้งที่จะต้องมีการชั่งน้ําหนัก โดยเปรียบเทียบว่า หากน้ําหนัก
(Weight Ton) สูงกว่า ก็จะคิดค่าระวางจากน้ําหนัก
3) การคํานวณจาก V (Ad Valorem Goods) คือ Degree ที่สินค้ามีราคาสูง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาตรน้อย
น้ําหนักไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-5 เท่า ของมูลค่าสินค้า
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4) ค่าระวางพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วย
(1) ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือ
ในช่วงที่มีการ Peak Season
(2) Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ ขนถ่ายสินค้าทัง้ ต้นทางและ
ปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตู้สินค้า
(3) Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชนภาระค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ํามัน ซึ่งทําให้บริษัทเรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ ก็จะมีการ
เรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่ายๆว่า Bunker Charge ซึ่งอาจจะขึ้นและลงได้ เป็นไปตามดุลยภาพของ
Demand & Supply
(4) Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา โดยค่าระวางเรือ
ส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐฯ หากกรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการผกผัน ทางบริษัทเรือก็จะมี
การเรียกเก็บ
(5) Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากความแออัดในท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บเนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไม่ดี ทําให้มีการขนย้ายตู้ขึ้นและลงล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ทางบริษัท
เรือกําหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ตดิ ขัด การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลทําให้งาน
ล่าช้า
(6) Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทเรือต้อง
จัดพิมพ์ใบ Bill of Lading ซึง่ เป็นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการแสดงสถานะภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีการขนส่งไป
กับบริษัทเรือ ซึ่ง B/L หรือทีเ่ รียกว่าใบตราส่งจะมีออกเป็นหลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original , Duplicate
Original , Triple Original และ Copy Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายใน
การทําเอกสาร
(7) AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data
24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ที่เรียกว่า 24 Hour Rules ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความร่วมมือ การ
ป้องกันผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่า C-TPAT (Customs Trade Partnerships
(8) Against Terrorism) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับสุดท้ายของ Top Twenty Mega Port ใน
การขนส่งสินค้า จึงต้องเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแก้ไขเอกสาร
ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code)
เป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อ
แก้ไขใหม่ภายใต้อนุสัญญา SOLAS Chapter XI-2 เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล โดยมุ่งทีก่ ารรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือ โดยกําหนดให้มีการประเมิน
สถานการณ์ทมี่ ีความเสี่ยงในระดับต่างๆ และกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง
ประกอบด้วย

๙

1) เรือ (Vessel) กําหนดให้บริษัทเรือต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Company Security
Officer : CSO) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของเรือ (Ship Security
Assessment) และแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์
นาวี
2) ท่าเรือ (Port) กําหนดให้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของท่าเรือ โดย
ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํา และดําเนินตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยของท่าเรือ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี โดยท่าเรือทุกแห่งที่
ให้บริการเรือโดยสาร เรือบรรทุกสินค้า ต้องจดทะเบียนในประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย เพื่อสนองต่อหน่วยงานราชการของไทย คือ กรมการขนส่งทางน้ําและพานิช
นาวี เพื่อทําการประเมินและออกใบรับรอง

คําจํากัดความ
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินน้ําสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณน้ําท่วมถึง สัตว์ที่มีการดํารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ํารวมทั้งไข่และน้ําเชื้อของสัตว์น้ํา และสาหร่ายทะเล
ซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์น้ําเหล่านั้น และให้หมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้ําตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและ
ซากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์ไม้น้ํานั้นด้วย
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มี
ส่วนผสมของสัตว์น้ําผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูป
“สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ สํ า เร็ จ รู ป ” หมายความว่ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ทํ า ขึ้ น จากสั ต ว์ น้ํ า หรื อ มี ชิ้ น ส่ ว นสั ต ว์ น้ํ า เป็ น
ส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค
“วั น นํ า เข้ า ” หมายความว่ า วั น ที่ ย านพาหนะหรื อ สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เดิ น ทางเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร
“การแปรรูปสัตว์น้ํา” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําสําหรับใช้เพื่อการ
อุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ํา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัตว์น้ําหรือการเปลี่ยนแปลง
สภาพของสัตว์น้ําหรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
“การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย การ
ทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน และการทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์
“การทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า
(1) การทําการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมายของ
ของรัฐชายฝั่ง
(2) การทํ า การประมงที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
“การทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน” หมายความว่า
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(1) การทําการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือรายงานเท็จ
(2) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศโดยไม่แจ้งหรือ
รายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการขององค์การระหว่างประเทศนั้น หรือรายงานเท็จ
“การทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์”
(1) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะใช้เรือใด ๆ
ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการการประมงที่องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึ้น
(2) การทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําที่ยังไม่มีการกําหนดมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
การประมง โดยการทําการประมงนั้นไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน
จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือใช้ในการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ํา
“การขนถ่ายสัตว์น้ํา” หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
เรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น
“ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่บน
เรือประมง
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
“ร.6” หมายความว่า ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
“ร.7” หมายความว่า ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
“ร.8” หมายความว่า ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
“DOF 1” หมายความว่า ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“DOF 2” หมายความว่า ใบอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“Fishery Single Window (FSW)” หมายความว่า ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุ น
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
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บทที่ 2
การกําหนดขอบเขต (KM Focus Areas) และเป้าหมาย (KM Desired State)
แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (KM Desired State)
แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จําเป็นสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมประมง
แนวทางที่ 2 ความรู้ที่สําคัญต่อการควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา
คณะทํางานฯ เลือกแนวทางที่ 2 ความรู้ทสี่ ําคัญต่อการควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทนเนอร์
ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
ขอบเขต KM
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีตอ่
(KM Focus Areas)
เจ้าหน้าที่ด่าน
ส่วนราชการ
1.บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
1.การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 1.มีความเข้าใจในหลักการ
เพื่อการนําเข้าสัตว์น้ําผ่านระบบ พิจารณาออกใบอนุญาต/ใบรับรอง การปฏิบัติงาน
2.ป้องกันสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
Fisheries Single Window
2.มีความเข้าใจในการใช้ระบบ
การประมง ผิดกฎหมาย ขาดการ
(FSW)
FSW
3.มีความเข้าใจในการตรวจสอบ รายงาน และไร้การควบคุม (IUU
Fishing) เข้าประเทศ
ความถูกต้องของใบอนุญาต/
ใบรับรอง
1.ขจัดความเสี่ยงในการนําเข้า
2.การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ําเมื่อ 1.มีหลักการบริหารความเสี่ยง
สินค้าสัตว์น้ํา
สินค้ามาถึงเขตอารักขาศุลกากร 2.มีหลักในการตรวจสอบสินค้า
3.มีหลักในการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ 2.ลดปัญหาการลักลอบนําเข้าสัตว์
น้ําและสิ่งผิดกฎหมายอื่น
น้ํา
3.สัตว์น้ําที่นําเข้าปราศจากสาร
ตกค้างที่เป็นอันตราย
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM
1.การควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทนเนอร์
- ไม่มีสินค้าสัตว์น้ําที่ผิดกฏหมายเข้ามาในประเทศ
- เจ้าหน้าที่ด่านฯมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

ขอบเขต KM ที่
2

๑๒

บทที่ 3
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่กําหนด โดยการจัดทําแผนจะขึน้ อยู่กับ
ความพร้อมของกลุ่มที่ทําให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จ KM Team จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
องค์ความรูท้ ี่จาํ เป็นในการปฏิบตั ิราชการ
แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง
ส่วนราชการ กรมประมง
ประเด็น เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ยุทธศาตร์ (Objective)
ตามคํารับรอง
ของตัวชี้วัด ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ร้อยละ 90 การควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา
การบริหาร พัฒนาบุคลากรและ ร้อยละของ
กระบวนการทํางาน บุคลากรที่ได้รบั การ
กรณีตู้คอนเทนเนอร์
จัดการ
พัฒนาสอดคล้อง
ของด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี
องค์การสู่ เพื่อเพิ่ม
ความเป็น ประสิทธิภาพของ ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย (การ
องค์การ
เลิศ
การควบคุมการ
นําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา
กรณีตู้คอนเทน
เนอร์)

๑๓

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
แผนที่ 1
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทนเนอร์
ของด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ จะต้อง
เริ่มต้นจากบุคลากรมีความรูแ้ ละทักษะในการ
ปฏิบัติงานควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํากรณีตู้คอน
เทนเนอร์
- หลักการบริหารความเสี่ยง
- หลักในการตรวจสอบสินค้า
- หลักในการสุม่ เก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกในการทํา KM :
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (การการควบคุมการนําเข้า
สินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทนเนอร์)
ผู้ทบทวน :............................................................ ผู้อนุมัติ :…………………………………………………………..
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี

ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต

๑๔

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2
ประเด็นยุทศาสตร์
องค์ความรู้ที่จําเป็น

: กรมประมง
: การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
: การควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทนเนอร์
ของด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย (การการควบคุมการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา กรณีตู้คอนเทน
เนอร์)
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ร้อยละ 90
ลํา กิจกรรมการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
ดับ จัดการเรียนรู้
1. การบ่งชี้ความรู้ พ.ย. 60 มีหัวข้อ
1 เรื่อง
เจ้าหน้าที่ด่านฯ KM Team ดําเนิน
องค์ความรู้
-ประชุม
การแล้ว
KM Team
-กําหนดขอบเขต
การเรียนรู้
-ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ด่านฯ KM Team ดําเนิน
2. การจัดการ
ม.ค. 61 มีข้อมูลที่ 1 ชุด
การแล้ว
ความรู้
เกี่ยวข้อง ข้อมูล
-ค้นคว้าจาก
ในการ
แหล่งที่เกี่ยวข้อง
จัดการองค์
-จัดการความรู้
ความรู้
ให้เป็นระบบ
-ประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
1 ชุด
เจ้าหน้าที่ด่านฯ KM Team ดําเนิน
ม.ค. 61 มีองค์
3. การเรียนรู้
ที่มีความ
การแล้ว
ความรู้จาก ข้อมูล
-การถอด
เชี่ยวชาญ
การ
บทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
4. การเข้าถึงความรู้ ก.พ. 61 มีคู่มือองค์ 1 เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ด่านฯ KM Team ดําเนิน
การแล้ว
ความรู้
/ผู้ประกอบการ
-เผยแพร่และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์
ผ่านเว็บไซต์

๑๕

บทที่ 4
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
กระบวนการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา
Work Flow กระบวนการ
1.ชื่อกระบวนการ : การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําผ่านระบบ
Fisheries Single Window (FSW) DOF2, ร.6
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

เขียน/ยื่นคําขอ
2.

3.

ผู้รบั ผิดชอบ

กรอกข้อมูลคําขอและยื่น ผู้ประกอบการ/
ตัวแทนออกของ
ใบอนุญาตผ่านระบบ
FSW

1.

ตรวจสอบ คําขอ
และเอกสาร
ประกอบ

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบข้อมูลใบคําขอ เจ้าหน้าที่ด่าน
ในระบบ FSW
ตรวจสัตว์น้ํา

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง/ครบถ้วน

10 นาที

รับคําขอและออกเลขที่
คําขอ ในระบบ FSW

เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา

10 นาที

จัดทําใบอนุญาต/
เจ้าหน้าที่ด่าน
ใบรับรอง ในระบบ FSW ตรวจสัตว์น้ํา

ออกเลขที่คําขอ

4.
จัดทําใบอนุญาต

๑๖

ลําดับที่

ผังกระบวนการ

5.

ระยะเวลา
20 นาที

เสนอผู้มีอํานาจ
ลงนาม
อนุมัติ

6.

สิ้นสุดกระบวนงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

หัวหน้าด่านตรวจ
การอนุมัติใบอนุญาต/
ใบรับรอง ในระบบ FSW สัตว์น้ํา
1. มี CA
/แนบลายเซนต์
2. ไม่มี CA
/ไม่แนบลายเซนต์

5 นาที
ออกเลขที่ใบอนุญาต

รายละเอียดงาน

ออกเลขที่ใบอนุญาต/
เจ้าหน้าที่ด่าน
ใบรับรอง ในระบบ FSW ตรวจสัตว์น้ํา

๑๗

ชื่อกระบวนการ : การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําด้วยระบบเอกสาร (Manual)
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เขียนเอกสารคําขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ผู้ประกอบ
และยื่นเอกสารคําขอพร้อมเอกสาร
การ/ตัวแทน
ประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/
ออกของ
โทรสาร/ยื่นด้วยตนเอง

1.
เขียน/ยื่นคําขอ

2.

รายละเอียดงาน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบใบ
คําขอ

30 นาที ตรวจสอบเอกสารคําขอ และเอกสาร
ประกอบ

เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจ
สัตว์น้ํา

3 ชั่วโมง จัดทําเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง

เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจ
สัตว์น้ํา

30 นาที

เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจ
สัตว์น้ํา

ถูกต้อง

3.
จัดทําใบอนุญาต/ใบรับรอง

4.

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ใบอนุญาต

ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง

๑๘

ลําดับ
ที่
5.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ถูกต้อง

60 นาที

ลงนามเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง

หัวหน้าด่าน
ตรวจสัตว์น้ํา

10 นาที

ออกเลขที่เอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง

เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจ
สัตว์น้ํา

ได้รับเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง

ผู้ประกอบ

ลงนามใบอนุญาต

6.
ออกเลขที่ใบอนุญาต

7.
สิ้นสุดกระบวนการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ

การ/ตัวแทน
ออกของ

๑๙

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กรมประมงดําเนินมาตรการกําหนดข้อจํ ากั ดในการนําเข้าโดยอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการนําสัตว์น้ําเข้า ส่งออก และผ่านราชอาณาจักร
1.พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
2.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
4.พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
5.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
6.พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
7.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์น้ําที่ห้ามนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559
8.ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา
9.ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ําและที่พักซากสัตว์น้ํา เพื่อการนําเข้า
นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2554
10.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 103 ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบ
เหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2537
11.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 (เปลือกหอย)
12.ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์
และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ.2547
13.ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นําปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบ
การกักกันโรค และเงื่อนไขการนําเข้ามาเพาะเลี้ยง
14.กฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. การลงทะเบีย นเข้ า ใช้ ง านในระบบเชื่อมโยงคํา ขอกลางและระบบสนับ สนุ น ใบอนุ ญ าตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fishery Single Window (FSW)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW
1. ผู้ประกอบการหรือตัวแทนกรอกข้อมูลในเอกสารคําขอลงทะเบียนตามประเภทผู้ลงทะเบียนให้
ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอได้ที่ www4.fisheries.go.th/fishquarantine
2. นํ า เอกสารลงทะเบี ย นพร้ อ มหลั ก ฐานประกอบการลงทะเบี ย นตามที่ ก รมประมงกํ า หนดยื่ น
ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต หรือศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา หรือด่านตรวจสัตว์น้ํา
3. กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ 30 บาท
4. เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบเอกสารคําขอลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียน
ไม่ถูกต้อง >> แจ้งแก้ไข คืนเอกสาร
ถูกต้อง >> รับเรื่อง
5. เจ้าหน้าที่กรมประมงนําเสนอคําขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมประมงมอบหมายพิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทําการ
6. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ประมงทําการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสลับ
จะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในคําขอลงทะเบียน
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หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
เอกสารคําขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
ผู้ประกอบการนิติบุคคล
FSW
(แบบคําขอหมายเลข 1)
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
(แบบคําขอหมายเลข 2)

สําเนารับรองการเป็นหุ้นส่วน สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
เ ดิ น ท า ง ( เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล
ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคนต่าง
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย
ด้าวที่ยังไม่หมดอายุ
ภาษี อ ากรหรื อ ใบทะเบี ย นผู้
เสียภาษีมู ล ค่ าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.
09)
*ตรวจสอบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
การจดทะเบียนบริษัท
สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองตรา
สําคัญของบริษัท(บอจ.3)หรือ
ห้างหุ้นส่วน(หส.2)

ส่วนผู้ดําเนินกิจการ

สํ า เนาบั ต รประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง(เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าวของผู้ดําเนินกิจการที่
มี อํ า นาจลงนามตามหนั ง สื อ
รับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ

ส่วนพนักงาน/ลูกจ้าง

สํ า เนาบั ต รประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง(เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าวของพนักงาน/ลูกจ้าง
ทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เ ดิ น ท า ง ( เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล
ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคนต่าง
ด้าวของพนักงาน/ลูกจ้างทุกคนที่
ยังไม่หมดอายุ
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สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี
อ า ก ร ห รื อ ใ บ ท ะ เ บี ย น ผู้ เ สี ย
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.20) หรื อ
แ บ บ แ จ้ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.09)
ของบริษัทผู้ประกอบการที่ยังไม่
หมดอายุ

ส่วนตัวแทนออกของ

สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย
ภาษี อ ากรหรื อ ใบทะเบี ย นผู้
เสียภาษีมูล ค่ าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.
09)

ส่วนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจ แผ่ น ซี ดี บ รรจุ ไ ฟล์ ข้ อ มู ล กุ ญ แจ
สาธารณะ(Public Key) ที่ตรง สาธารณะ(Public Key) ที่ตรงกับ
กับหมายเลขสมาชิก CA
หมายเลขสมาชิก CA

หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสําเนาโดยผู้ดําเนินกิจการและประทับตราสําคัญบริษัท(ถ้ามี)
ตัวแทนออกของ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
เอกสารคําขอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
ผู้ประกอบการนิติบุคคล
FSW
(แบบคําขอหมายเลข 3)
ตัวแทนออกของ

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
(แบบคําขอหมายเลข 4)

สําเนารับรองการเป็นหุ้นส่วน สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
เ ดิ น ท า ง ( เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล
ต่ า งประเทศ)หรื อ ใบสํ า คั ญ คน
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย
ต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ
ภาษี อ ากรหรื อ ใบทะเบี ย นผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
ห รื อ แ บ บ แ จ้ ง ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท ะ เ บี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.09)
สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองตรา
สําคัญของบริษัท(บอจ.3)หรือ
ห้างหุ้นส่วน(หส.2)

ส่วนผู้ดําเนินกิจการ

สํ า เนาบั ต รประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง(เฉพาะบุคคล ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าวของผู้ดําเนินกิจการที่
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มี อํ า นาจลงนามตามหนั ง สื อ
รับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
ส่วนพนักงาน/ลูกจ้าง

สํ า เนาบั ต รประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง(เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ)หรือใบสําคัญคน
ต่างด้าวของพนักงาน/ลูกจ้าง
ทุกคนที่ยังไม่หมดอายุ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เ ดิ น ท า ง ( เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล
ต่ า งประเทศ)หรื อ ใบสํ า คั ญ คน
ต่างด้าวของพนักงาน/ลูกจ้างทุก
คนที่ยังไม่หมดอายุ

ส่วนตัวแทนออกของ

สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย
ภาษี อ ากรหรื อ ใบทะเบี ย นผู้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
ห รื อ แ บ บ แ จ้ ง ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท ะ เ บี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.09)

สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี
อากรหรื อ ใบทะเบี ย นผู้ เ สี ย
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.20) หรื อ
แ บ บ แ จ้ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.09)
ของบริษัทผู้ประกอบการที่ยังไม่
หมดอายุ

ส่วนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แ ผ่ น ซี ดี บ ร ร จุ ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล แผ่ น ซี ดี บ รรจุ ไ ฟล์ ข้ อ มู ล กุ ญ แจ
กุ ญ แ จ ส า ธ า ร ณ ะ ( Public สาธารณะ(Public Key) ที่ ต รง
Key) ที่ ตรงกั บ ห ม า ย เ ล ข กับหมายเลขสมาชิก CA
สมาชิก CA

หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสําเนาโดยผู้ดําเนินกิจการและประทับตราสําคัญบริษัท(ถ้ามี)
2. การขออนุญาตนําสัตว์น้ําเข้า ส่งออก นําผ่าน ราชอาณาจักรในระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)
2.1 ขั้นตอนการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการนําเข้าสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์
ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ.2560 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แยกการนําเข้าโดยระบุวัตถุประสงค์ในการนําเข้า ซึ่งให้พิจารณาจากปริมาณที่
นําเข้า หรือวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นําเข้าเพื่อการค้า นําเข้าเพื่อส่งออก
นําเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
นําเข้าเพื่อเพาะเลี้ยง
นําเข้าเพื่อทําพันธุ์
นําเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก มีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการนําเข้าและส่งออก
ที่ถูกต้อง
6. นําเข้าเพื่อการบริโภค
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7. นําเข้าเพื่อศึกษาวิจัย มีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
8. นําเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก
9. นําเข้ามาเพื่อการอื่น
10. *** ต้องใส่รายละเอียดตามประกาศฯ
11. **หากสินค้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นอยู่ในบัญชีแนบท้าย CITES และ พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าต้องขอหนังสืออนุญาตนําเข้า (สป.5,สป.6)
2.1.1 ก่อนนําเข้า
2.1.1.1
ผู้ ป ระกอบการ : ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําต้องยื่นคําขอ อนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ก่อนการนําเข้า 1 วันทําการ เว้นแต่การนําติดตัวมาให้ขออนุญาตในวันที่นําเข้าได้
2.1.1.2
เจ้ า หน้ า ที่ : ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของคํ า ขอรั บ
ใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ตามที่กรมประมงกําหนด
- ถูกต้อง เจ้าหน้าที่รับคําขอและจัดทําใบอนุญาต
- ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ แก้ไข
คําขอเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กําหนดใบคําขอนั้นจะถู กยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นก่อนวันที่นําเข้า
1. แบบคําขออนุญาตนําสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) ตามพรบ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558
2. ใบคําขออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF.1) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
3. ใบอนุญาตนําเข้าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (สป.5, สป.6)
(สําหรับกรณีทตี่ ้องมี)
4. สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มี
อํานาจของ ประเทศต้นทาง (สําหรับกรณีทตี่ ้องมีให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมประมง)
5. ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate) หรือสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้นทาง(Custom
Clearance) หรือสําเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
6. ใบกํากับการซือ้ ขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/ Air Waybill)(ถ้ามี)
7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนด (ใบรับรองชนิดพันธุ์ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้น
ทางเช่น หอย ฉลาม กระเบน, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, ใบขึ้นทะเบียน
ที่พักซากสัตว์น้ําหรือสถานกักกันสัตว์น้ํา ที่ยังไม่หมดอายุ (ตรน.6), Form D จากประเทศต้นทาง)
2.1.1.3
เจ้าหน้าที่ : รับคําขอเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาออกเอกสาร ดังนี้
- ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
- หนังสืออนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF.2)
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2.1.1.4
ผู้ประกอบการ : ก่อนนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้รับอนุญาต
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําด่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
2.1.2 วันที่นาํ เข้า
2.1.2.1
ผู้ประกอบการ : แสดงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่
ด่านฯ ณ ท่าทีน่ ําเข้า
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันนําเข้า
1. ใบแจ้งอนุมัตินําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า และผ่าน ราชอาณาจักร (ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558
2. ใบอนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
3. ใบอนุญาตนําเข้าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (สําหรับกรณีทตี่ ้อง
มี)
4. สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ํา หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มี
อํานาจของ ประเทศต้นทาง (สําหรับกรณีทตี่ ้องมี)
5. ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate) หรือสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากประเทศต้นทาง
(Custom Clearance) หรือสําเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออก
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, Form D จาก
ประเทศต้นทาง)ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรอง
6. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) (กรณีพิกัดถ่ายโอน 0302 0303) สินค้ากุ้ง และทูน่า
7. ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) (กรณีพิกัดถ่ายโอน 0302 0303 0306)
8. ใบกํากับการซือ้ ขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/ Air Waybill)(ถ้ามี)
9. ใบขนสินค้าขาเข้า
10. กรณีนําเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง ต้องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง เข้ามาใน
ราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
11. หนังสือรับรองชนิดพันธุ์ (สําหรับกรณีที่ต้องมี)
12. ใบขึ้นทะเบียนที่พักซากสัตว์น้ําหรือสถานกักกันสัตว์น้ํา ที่ยังไม่หมดอายุ (ตรน.6) (สําหรับกรณีที่ต้องมี)
13. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ประกาศกําหนด
2.1.2.2
เจ้าหน้าที่ :
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง(DOF2, ร.6)
- ตรวจสอบชนิด ปริมาณ สัตว์น้ํา ให้ตรงตามหนังสืออนุญาต โดยมีขั้นตอนการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสอบตามความเสี่ยง
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หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงสัตว์น้ําที่เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
2. ความเสี่ยงสัตว์น้ําที่มาจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
3. ความเสี่ยงเรื่องโรค
4. ความเสี่ยงเรื่องสารตกค้าง
5. สัตว์น้ําต่างถิ่นชนิดพันธุ์รุกราน
เกณฑ์การพิจารณาการเปิดตรวจสินค้า
1 ระดับความเสี่ยงสูง – เปิดตรวจทุกเที่ยวสินค้า
- สัตว์น้ําที่เป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์น้ําต่างถิ่น
- ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบส่งออกสัตว์น้ําที่ผิดกฎหมาย
- สัตว์น้ํานําเข้าที่ต้องเข้าสู่ที่พักซากสัตว์น้ําหรือสถานกักกันสัตว์น้ํา
2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง- เปิดตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- สัตว์น้ําสวยงามมีชีวิต
- ชนิดสัตว์น้ําเป้าหมายขององค์กรจัดการประมงส่วนภูมิภาค (RFMOs) เช่น ปลา
หิมะ ปลาทูน่า ปลาฉลาม เป็นต้น
3 ระดับความเสี่ยงน้อย-เปิดตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- สัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยง
- สัตว์น้ํานําเข้าหรือประเทศต้นทางที่มีประวัติหรือผลการตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการย้อนหลังปรากฏการตรวจพบเชื้อโรคและสารตกค้าง
4 ระดับไม่มีความเสี่ยง-เปิดตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- สินค้าตัวอย่าง
- สินค้าแปรรูป
- ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในระดับ 1-3
หลักเกณฑ์การสุ่มเปิดตรวจกรณีตคู้ อนเทนเนอร์
- เปิดตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- เปิดตรวจ 2-5 ภาชนะบรรจุ ต่อตู้สินค้า
หลักเกณฑ์พจิ ารณาสุ่มเก็บตัวอย่าง
- พิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางด้านกายภาพ ตรวจหาเชื้อโรคสัตว์น้ํา หรือ
สารตกค้าง และออกใบอนุญาตให้นําเข้าได้
- พิจารณาสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัด หรือกักกันสัตว์น้ํานั้น เพื่อรอผลการตรวจ
วิเคราะห์ หากผลการตรวจผ่านมาตรฐานจะออกใบอนุญาตให้นําเข้าได้ หากผลการตรวจไม่ผ่านจะพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
กรณีถูกต้อง
1.ทําการตรวจปล่อยในระบบ FSW
2.ออกใบอนุญาตนําเข้า ตามแบบ ร.7
3.หนังสือกํากับการจําหน่ายวัตถุดิบสัตว์น้ํานําเข้า (IMD)

