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บทนํา 
รายงานประจําป 2561 จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลการปฏิบัติงานของดานตรวจสัตวน้ําจังหวัด

ชลบุรี ตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายจากกองควบคุมการคาสัตวน้ํ าและปจจัยการผลิต กรมประมง              

ในปงบประมาณ 2561 ท่ีผานมา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเบื้องตน ขอมูลบุคลากร การใชจายงบประมาณ 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน และ

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น             

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

การปฏิบัติหนาที่  และภารกิจตางๆ สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ         

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 2 

(กรุงเทพฯ) และผูบังคับบัญชาทุกทาน ที่กรุณาที่ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน และขอบคุณเจาหนาท่ี 

ทุกฝายที่เก่ียวของ ซึ่งไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจตางๆ ที่ไดมอบหมายจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี          

ตามวัตถุประสงค 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรีหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ

ผูสนใจในการนําขอมูลไปใชประโยชนตอไป 

 

   

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบรีุ 

กุมภาพันธ 2562
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ขอมูลทั่วไป 

รัฐบาลไดมีนโยบายเนนความปลอดภัยของผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตองมี

มาตรฐานเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยตองเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยจะตองมีระบบการควบคุมมาตรฐานและการกักกันพืชและสัตวท่ีเทาเทียมกับ

ตางประเทศ  ดังนั้น กรมประมงจึงไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญ ในการควบคุมตรวจสอบการผลิตสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย มีมาตรการควบคุมการนําเขา - สงออกปจจัยการผลิต สารเคมี 

และวัตถุดิบประมงที่ดําเนินการ ณ ดานตรวจสัตวน้ํา 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี จึงถูกจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งกรมประมงท่ี 563/2546 เรื่องการ

จัดตั้งดานตรวจสัตวน้ําเพิ่มเติมเปนการภายในและใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546

โดยเปนหนวยงานราชการสังกัดสวนตรวจการคาสัตวน้ํา สํานักบริหารจัดการดานการประมง ตั้งอยูที่       

อาคารทาเรือแหลมฉบัง (อาคารศูนยปองกันและปราบปรามของศุลกากรภาคตะวันออก) ตําบลทุงสุขลา 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี  

ปจจุบันดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี สังกัดภายใตศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง และไดยายท่ีทําการมาอยูที่      

อาคารดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุร ีภายในเขตการทาเรือแหลมฉบัง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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การติดตอ 

• ที่ตั้ง: ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุร ีการทาเรือแหลมฉบัง ตําบลทุงสุขลา  
 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  

• โทรศพัท: 0-3840-9348, 06-2060-1775 (งานนําเขา, งานธุรการ) 
 0-3840-9356, 09-7026-3148 (งานสงออก) 

• e-mail: fti_chonbury@hotmail.com  
fisheries.export1@gmail.com 
 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และปองกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนําเขา นําออก นําผาน สัตวน้ํา

และปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 2) ใหบริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนําเขา นําออก นําผานสัตวน้ําและปจจัยการผลิต และ

ปองกันการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคา พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 3) ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการมาตรการรัฐเจาของทา กักกันหรืออายัดสินคาสัตวน้ําและปจจัย

การผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว และตามมาตรฐานภายในประเทศ

และระหวางประเทศ 

 4) ทําหนาที่เปนจุดใหบริการ และใหคําปรึกษาแนะนําการใชระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบ

สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีดานกักสัตวน้ําในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5) ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตวน้ํา (Health Certificate) ประกอบการสงออกซาก

สัตวน้ําไปยังตางประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 

 6) ประสานงานกับหนวยงานตางประเทศที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทาและ

งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของภารกิจ 

 7) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ทาเรือแหลมฉบัง 
ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ําลึกหลัก ในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ตั้งอยูทางภาค

ตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ขนาด 6,340 ไร ประกอบดวยทาเทียบเรือที่เปดใหบริการแลว ดังนี้ 

  ทาเทียบเรือตูสินคา 8 ทา (A2, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2 และ C3) 

  ทาเทียบเรือเอนกประสงค เรือสินคาทั่วไป และเรือสินคาทุกประเภท 1 ทา (A0 และ A3) 

  ทาเทียบเรือ Ro/Ro 1 ทา (A5) 

  ทาเทียบเรือ Ro/Ro เรือสินคาทั่วไป ตูสินคา 1 ทา (C0) 

  ทาเทียบเรือโดยสาร และเรือ Ro/Ro 1 ทา (A1) 

  ทาเทียบเรือสินคาทั่วไป ประเภทเทกอง 1 ทา (A4) 

  อูตอและซอมเรือ 1 ทา 

 

 
ที่มา http://www.namyongterminal.com/business 

 

การทาเรือแหลมฉบังทําหนาที่เปนองคกรบริหารทาเรือโดยรวม โดยงานดานปฏิบัติการจะเปน
ของเอกชนท่ีเชาประกอบการ (Landlord Port) โดยเปนทาเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการใหบริการขน
ถายสินคาสูงสุดแหงหนึ่งของโลก สามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ (Super Post Panamax) ได 

ดวยลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ 
ไดแก พมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และยังสามารถติดตอทําการคาผานแดนกับประเทศใกลเคียง ไดแก 
จีนตอนใต และ เวียดนาม เปนตน โดยมีลักษณะเปนหนาดานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําให 
ทาเรือแหลมฉบัง มีขอไดเปรียบในลักษณะที่เปนทาเรือที่มีดินแดนหลังเมืองทา (Hinterland) ที่มีขนาดใหญ 
จึงทําใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาเขา-ออก โดยพยายามดึงประเทศเพ่ือนบาน
เหลานี้มาเปนดินแดนหลังเมืองทาของทาเรือแหลมฉบัง 
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ทาเรือแหลมฉบังมีความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย 

เปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินคาขนาดใหญที่สุด (Post Panamax) ได รวมทั้งมีพื้นที่

สนับสนุน (Supporting Areas) สําหรับประกอบการทาเทียบเรือ และกิจการตอเนื่องอยางเพียงพอ ตลอดจน

มีระบบโครงขายการคมนาคมขนสงทางถนน รถไฟ และทางน้ํา เขา-ออก ทาเรือแหลมฉบัง เชื่อมโยงกับ   

ภาคตางๆ ของประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบานไดดีพอสมควร 

ยิ่งไปกวานั้น ทาเรือแหลมฉบัง ยังมีพื้นที่วางเพียงพอที่จะใชสําหรับพัฒนาในธุรกิจเก่ียวเนื่อง

อ่ืนๆ เชน สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนยกระจายสินคา และ Free Trade Area เปนตน 

รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกเสริมอ่ืนๆ เชน คลังสินคาอันตราย ศูนยฝกปองกันความเสียหายจากอัคคีภัย 

ที่ไดมาตรฐานสากล ซึ่งพรอมท่ีจะรองรับการพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจร แกลูกคาได และธุรกิจ       

ที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งผูใชบริการจะไดรับประโยชนจากการแขงขันทางการตลาดระหวางผูประกอบการทาเทียบเรือ

ตางๆ สูงสุดดานการประกอบการ ทาเรือแหลมฉบังมีความคลองตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุน         

ในการใหบริการแกลูกคาสูง เนื่องจากทาเรือแหลมฉบังเนนการเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวม         

ในการบริหารประกอบการทาเทียบเรือ 

ที่มา  http://laemchabangport.com/index.php 
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โครงสรางผูบริหาร กรมประมง  

ปงบประมาณ 2561 
 

 

ดร.อดิศร  พรอมเทพ  
อธิบดีกรมประมง 

 

                                                              

  นางอุมาพร  พิมลบุตร      นายชํานาญ  พงษศรี      นายอรุณชัย  พุทธเจริญ    นายบรรจง จํานงศิตธรรม 
   รองอธิบดีกรมประมง             รองอธิบดีกรมประมง             รองอธิบดีกรมประมง               รองอธิบดีกรมประมง 

 

 

 

นายถาวร ทันใจ 

ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวนํ้าและปจจยัการผลติ 

 

  

นายประวิทย ขําราย 

ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการดานตรวจสตัวนํ้า เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  
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บุคลากรหนวยงาน 
 
 

 

 

นางสาวอรนุช ดีชวย 

ตําแหนง: นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาดานตรวจสตัวน้ําจังหวัดชลบุร ี

การศึกษา: - วิทยาศาสตรบณัฑิต (วาริชศาสตร) 

             - เกษตรศาสตรมหาบณัฑติ (สงเสรมิการเกษตร 

                และสหกรณ) 

นายพงษศิริ ประสพสุข 

ตําแหนง: นักวิชาการประมงชํานาญการ 

การศึกษา: - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประมง) 

             - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประมง) 

             - วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) 

นายอนุสรณ ไชยตะมาศ 

ตําแหนง: เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

การศึกษา: - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประมง) 

              - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 

นายสุทัศน แดงสมสุขเจริญ 

ตําแหนง: นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

การศึกษา: - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

                (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

              - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

ตําแหนง: นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

การศึกษา: - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 

  

ขาราชการ 
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นางสาวศุภษา นิตยธํารงชัย 

ตําแหนง: นักวิชาการประมง 

การศึกษา: - วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง 

                (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

 

นางสาวรัชดาภรณ อินทเกษร 

ตําแหนง: นักวิชาการประมง 

การศึกษา: - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร) 

              - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วาริชศาสตร) 

 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย นนพิภักดิ ์

ตําแหนง: นักวิชาการประมง 

การศึกษา: - วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) 

             - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตรการประมง) 

 

 

 

 จางเหมาบริการงานตรวจสอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร) 

นางสาวสลิลทิพย ถาวรทรัพย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 

 

นายประภากร สุขเจริญ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

 

  

พนักงานราชการ 

จางเหมาบริการ 
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 จางเหมาบริการงานตรวจสอบการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

นายกองเกียรติ รัศมี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สตัวศาสตร) 

 

นางสาวสกาวแกว มหาพินิจ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองทองถ่ิน) 

 

นางสาวพนาภรณ วีระศิลปะเลิศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 

 

นายจาตุรงค วาชัยยง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกสประยกุต) 

  

          นางสาวรัตนาวดี ดวนสิงห 

             วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง) 

นางสาวพัณณิตา สุขสะอาด 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 
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การพัฒนาบคุลากร 
 ในปงบประมาณ 2561 บุคลากรดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรีไดเขารวมฝกอบรม และสัมมนา 

เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ 

และความสําเร็จตามเปาหมาย โดยไดเขารวมฝกอบรม และสัมมนา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

จํานวน 16 หลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี ้

     ตารางที ่1  รายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุร ี

ลําดับ หลักสูตร วันที ่ ผูเขารวม 

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ควบคุมตรวจสอบการนําเขา สง ออก นําผานสัตวน้ํา 

และปจจัยการผลิตสําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา 

รุนที่ 1 

28 ตุลาคม –  

3 พฤศจิกายน 

2560 

นางสาวศุภษา นิตยธาํรงชัย 

นางสาวหนึง่ฤทัย นนพิภักดิ ์

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ควบคุมตรวจสอบการนําเขา สง ออก นําผานสัตวน้ํา 

และปจจัยการผลิตสําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา 

รุนที่ 2 

5 – 11 

พฤศจิกายน 

2560 

นางสาวรัชดาภรณ อินทเกษร 

 

3 ฝกอบรม หลักสูตร บทบาทหนาที่ของขาราชการกรม

ประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

12 – 14 

พฤศจิกายน 

2560 

นางสาวอรนุช ดีชวย 

4 ฝกอบรม หลักสูตร ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 สําหรับผูบริหาร 

18 – 19 

พฤศจิกายน 

2560 

นางสาวอรนุช ดีชวย 

5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ควบคุมตรวจสอบการนําเขา สง ออก นําผานสัตวน้ํา 

และปจจัยการผลิตสําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา 

รุนที่ 3 

26 

พฤศจิกายน – 

2 ธันวาคม 

2560 

นายสทุัศน แดงสมสุขเจริญ 

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

6 สัมมนา แผนปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการอนุรักษและ

บริหารจัดการฉลามของประเทศไทย 

22 – 23 

กุมภาพันธ 

2561 

นายพงษศิริ ประสพสุข 

7 ฝกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณระดับตน รุนที่ 25 

4 – 17 

มนีาคม 2561 

นายพงษศิริ ประสพสุข 

8 ฝกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

14 – 16 

มีนาคม 2561 

นางสาวอรนุช ดีชวย 
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ลําดับ หลักสูตร วันที ่ ผูเขารวม 

9 ฝกอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดการประมงแนว

ใหม ประจําป 2561 

23 – 25 

มีนาคม 2561  

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

10 ฝกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานดานสุขอนามัย 

สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา รุนที่ 1 

13 – 16 

มิถุนายน 2561 

นางสาวศุภษา นิตยธาํรงชัย 

นางสาวหนึง่ฤทัย นนพิภักดิ ์

11 ฝกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานดานสุขอนามัย 

สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา รุนที่ 2 

20 -23 

มิถุนายน 2561 

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

12 ฝกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานดานสุขอนามัย 

สําหรับเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา รุนที่ 3 

27 – 30 

มิถุนายน 2561 

นายสทุัศน แดงสมสุขเจริญ 

นางสาวรัชดาภรณ อินเกษร 

13 ฝกปญหาที่บังคับการ (CPX) และฝกภาคสนาม/ภาค

ทะเล (FTX) ศรชล. ผนวกกับการฝก FTX C-MEX 18 

ประจําปงบประมาณ 2561 

6-10 สิงหาคม 

2561 

นายสทุัศน แดงสมสุขเจริญ 

14 ฝกอบรม หลักสูตรดานการจัดการทรัพยากรประมง

อยางมีความรับผิดชอบ โครงการยอย Para Fish 

Taxonomist รุนที่ 4 หลักการจําแนกและอนุกรม 

วิธานของปลาทะเลเศรษฐกิจ 

31 กรกฎาคม 

2561 

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

15 อบรมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Application) สัตวน้ํา

ที่นําเขาสงออกและนําผาน 

19 กันยายน 

2561 

นางสาวอรนุช ดีชวย 

นายสทุัศน แดงสมสุขเจริญ 

นางสาวขวัญจิรา ชุมชื่น 

นางสาวศุภษา นิตยธาํรงชัย 

16 อบรมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Application) สัตวน้ํา

ที่นําเขาสงออกและนําผาน 

20 กันยายน 

2561 

นายพงษศิริ ประสพสุข 

นางสาวรัชดาภรณ อินทเกษร 

นางสาวหนึง่ฤทัย นนพิภักดิ ์
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งบประมาณและการเบิกจาย 
 ในปงบประมาณ 2561 ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจาก

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนเงิน 3,397,790.00 บาท และไดเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 

3,397,212.33 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 รายละเอียดตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดังนี ้

     ตารางที่ 2  งบประมาณและผลการเบิกจายในปงบประมาณ 2561 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่

ไดรับ (บาท) 

งบประมาณที่

เบิกจาย (บาท) 

รอยละการ

เบิกจาย 

แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ 
        กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐดานการประมง 
        งบบุคลากร 
 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 
        งบดําเนินงาน 
        คาตอบแทน 
 - คาเชาบาน 
        คาใชสอย 
 - เงนิสมทบประกันสังคม 

 
 
 

771,840.00 
 
 

52,000.00 
 

27,000.00 

 
 
 

771,840.00 
 
 

52,000.00 
 

27,000.00 

 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 

100.00 

    รวม 850,840.00 850,840.00 100.00 

แผนงาน: พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

    ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพดานประมง 

       กิจกรรม: พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

 - คาสาธารณูปโภค 

 

 

 

121,000.00 

 

 

 

121,000.00 

 

 

 

99.86 

    รวม 121,000.00 121,000.00 99.86 

แผนงาน: บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

    โครงการ: พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

       กิจกรรม: ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

 - คาตอบแทนใชสอย และวัสด ุ

 

 

 

235,000.00 

 

 

 

234,952.14 

 

 

 

99.98 

    รวม 235,000.00 234,952.14 99.98 

       กิจกรรม: เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา 

 - คาตอบแทนใชสอย และวัสด ุ

 

162,000.00 

 

161,997.09 

 

99.99 

    รวม 162,000.00 161,997.09 99.99 

    โครงการ: จัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 
       กิจกรรม: แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
       งบดําเนินงาน 
 - คาตอบแทนใชสอย และวัสด ุ
       งบลงทุน 
 - คาครุภัณฑสํานักงาน 

 
 
 

1,889,000.00 
 

139,950.00 

 
 
 

1,888,997.00 
 

139,600.00 

 
 
 

99.99 
 

99.75 

    รวม 2,028,950.00 2,028,597.00 99.98 

    รวมทั้งสิ้น 3,397,790.00 3,397,212.33 99.98 
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แผนงาน และผลการปฏิบตัิงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรีไดรับมอบหมายจากกองควบคุม

การคาสัตวน้ําละปจจัยการผลิต ประจําปงบประมาณ 2561 แบงตามกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี ้

     ตารางที ่3  แผนงานและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561 

ที่ กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
คิดเปน 
รอยละ 

1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
ครั้ง/

ตัวอยาง 
4,436 7,053 158.99 

2 กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา 
ครั้ง/

ตัวอยาง 
167 178 106.59 

3 กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน ครั้ง 1,860 4,277 229.95 

4 
กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ฉบับ 41,301 75,518 182.85 

รวมทั้งสิ้น 47,764 87,026 182.20 

 

 

     ตารางที่ 4  แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินคาประมง 
ครั้ง/

ตัวอยาง 
4,436 7,053 

1. ตรวจวิเคราะหวัตถุดบิและผลติภัณฑ 
ครั้ง/

ตัวอยาง 
3,275 3,991 

     สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา ตัวอยาง 1,200 1,545 

     ตรวจวิเคราะห เฝาระวังสารตกคาง ตัวอยาง 363 374 

     ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ นําเขา ครั้ง 1,700 2,045 

     ตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ สงออก ครั้ง 12 27 

2. ควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ  
(รวมวัตถุอันตราย) 

ครั้ง 280 419 

     ตรวจสอบการคาปจจัยการผลติ ครั้ง 4 7 

     ตรวจสอบการนําเขา สงออก ปจจัยการผลติ ครั้ง 276 412 

     การตรวจสอบวัตถุอันตรายท่ีใชในการประมง ครั้ง 24 65 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
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กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

          - ตรวจสอบการนําเขา  ครั้ง 12 6 

          - ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 12 59 

     การตรวจสอบอาหารสตัวน้ํา ครั้ง 252 347 

          - ตรวจสอบการนําเขา  ครั้ง 12 5 

          - ตรวจสอบการสงออก ครั้ง 240 342 

3. เฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสัตวน้ํา  
ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

ครั้ง 597 1,001 

     การตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ ครั้ง 594 996 

     การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกต ิ ครั้ง 3 5 

4. ตรวจสอบการคาสัตวน้ําที่ผดิกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 4 4 

5. การประชาสัมพันธ ครั้ง 280 1,638 

     การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ ครั้ง 100 522 

     การใหคําแนะนํา ครั้ง 180 1,116 

 

 เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ไดปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินคาประมง โดยมีการตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ นําเขา สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขา

เพ่ือสงตรวจวิเคราะหสารตกคางยังหองปฏิบัติการ มีการตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ สงออก  

มีการควบคุม ตรวจปจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ ตรวจสอบการคาสัตวน้ํ าที่ผิดกฎหมาย

ภายในประเทศ และใหคําแนะนําแกผูประกอบการ 
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     ตารางที่ 5  แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา 
ครั้ง/

ตัวอยาง 
167 178 

ตรวจสอบสัตวนํ้านําเขาที่ตองอายดั กักกัน ครั้ง 5 15 

ตรวจตดิตามเฝาระวังปองกันโรคสัตวนํ้า ณ สถานกักกัน ครั้ง 5 4 

ประชาสมัพันธ การปองกันโรคจากสัตวน้ํานําเขา ครั้ง 120 120 

เฝาระวังปองกันการลักลอบนําเขาสัตวน้ําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ระบาด 

ครั้ง 32 38 

สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเพ่ือตรวจวิเคราะหโรค ตัวอยาง 5 1 

 

 เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ไดปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา โดยมีการตรวจสอบสัตวน้ํานําเขาท่ีตองอายัด ณ สถานที่พักซาก มีการเฝาระวัง

ปองกันการลักลอบนําเขาสัตวน้ําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด และมีการสุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเพื่อ

ตรวจวิเคราะหโรค 

 

         
 

         
  

2. กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา 
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     ตารางที่ 6  แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน ครั้ง 1,860 4,277 

ตรวจสอบเอกสาร ณ ทาเทียบเรือ ครั้ง 1,500 3,900 

     - เรือบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร ครั้ง 1,500 3,900 

ตรวจปองกันการลักลอบการนําเขา สงออก สินคาประมง ณ ทาเทียบเรือ ครั้ง 360 377 

 

 เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ไดปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมจัดระเบียบการ

ประมงใหเปนมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบเอกสาร ณ ทาเทียบเรือบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร และตรวจ

ปองกันการลักลอบการนําเขา สงออก สินคาประมง ณ ทาเทียบเรือ โดยรวมปฏิบัติการตรวจบูรณาการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

         
 

      
  

3. กิจกรรมจดัระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน 
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     ตารางที่ 7  แผนงานและผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม หนวยนับ แผนงาน 
ผลการ

ปฏิบัตงิาน 

กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับ 41,301 75,518 

1. การออกใบอนญุาตและใบรับรองสัตวน้ําผานระบบ Fisheries Single 
Window 

ฉบับ 26,000 58,490 

     การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 2,000 28,545 

          - ใบอนุญาตใหนําเขาสตัวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวนํ้า (DOF2)  ฉบับ 2,000 3,927 

          - ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลติภณัฑสัตวนํ้า (DOF4)  ฉบับ - 24,550 

          - ใบแจงดําเนินการนําผานสัตวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวน้ํา (DOF6) ฉบับ - 35 

          - ใบอนุมัตินําสัตวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวน้ําผานราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ - 33 

     การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 22,000 26,685 

          - ร. 6 (นําเขา) ฉบับ 2,000 3,804 

          - ร. 6 (นําผาน) ฉบับ - 37 

          - ร. 7 ฉบับ 2,000 3,332 

          - ร. 8 ฉบับ - 33 

          - ร. 9 ฉบับ 18,000 19,479 

     การออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้าํนําเขา (IMD) ฉบับ 2,000 3,260 

2. การออกใบอนญุาตและใบรับรองสัตวน้ําดวยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ 15,301 17,028 

     การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 15,000 16,320 

          - ใบอนุญาตใหนําเขาสตัวน้ําหรือผลิตภณัฑสัตวนํ้า (DOF2)  ฉบับ - 30 

          - ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนํ้าหรือผลติภณัฑสัตวนํ้า (DOF4)  ฉบับ 15,000 16,290 

     การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ฉบับ 61 366 

          - ร. 6 (นําเขา) ฉบับ 6 30 

          - ร. 7 ฉบับ 6 74 

          - ร. 9 ฉบับ 49 262 

     การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ฉบับ 240 342 

          - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตวสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร (สอ. 2) 

ฉบับ 240 342 

 

  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการเช่ือมโยงทาง



 
  17 

สถิติการนําเขา สงออก และนําผาน สินคาสัตวน้ํา 
ทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบรุ ี

 
 

     ตารางที่ 8  ปริมาณและมูลคาสินคาสัตวน้ํานําเขา ป พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561 

ป พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

2555 73,305.98 4,919.28 

2556 47,777.17 2,570.18 

2557 56,602.04 3,225.27 

2558 70,961.61 4,042.78 

2559 63,032.63 4,930.44 

2560 68,115.77 5,605.84 

2561 61,410.61 5,125.10 

 

 

     แผนภูมิที่ 1  แสดงปริมาณและมูลคาสินคาสัตวน้ํานําเขา ป พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561 
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     ตารางที่ 9  ปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม) 

เดือน ปริมาณ(ตนั) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 3,672.19 325.67 

กุมภาพันธ 5,823.92 554.23 

มีนาคม 5,163.74 516.51 

เมษายน 4,894.80 333 

พฤษภาคม 4,899.61 337.63 

มิถุนายน 2,386.83 216.57 

กรกฎาคม 2,150.22 162.3 

สิงหาคม 3,720.61 286.81 

กันยายน 6,002.40 511.58 

ตุลาคม 11,216.87 925.2 

พฤศจิกายน 6,581.32 607.88 

ธันวาคม 4,898.10 347.71 

รวม 61,410.61 5,125.10 

 

     แผนภูมิที่ 2  แสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม)
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     ตารางที่ 10  ปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 

สัตวน้ํา ปริมาณ(ตนั) มูลคา(ลานบาท) 

ปลา 44,777.53 2,582.21 

หมึก 7,593.60 756.22 

กุง 5,410.03 1,148.04 

หอย 1,557.88 136.79 

ปู 1,124.80 96.13 

อารทีเมีย 560.56 371.03 

แมงกะพรุน 361.86 23.07 

สาหราย 21.19 10.37 

ก้ัง 3.20 1.27 

รวม 61,410.61 5,125.10 

 

 

 ชนิดสินคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ปริมาณมากที่สุด คือ ปลาทูลัง 

ปริมาณ 30,383.26 ตัน คิดเปน 49.48% รองลงมาคือ หมึกกลวย ปริมาณ 4,794.48 ตัน คิดเปน 7.81%     

กุงแดง ปริมาณ 4,047.08 ตัน คิดเปน 6.59% ปลากดทะเล ปริมาณ 3,014.74 ตัน คิดเปน 4.91%           

หมึกกลวยยักษ ปริมาณ 2,298.81 ตัน คิดเปน 3.74% และสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ปริมาณ 16,872.25 ตัน           

คิดเปน 27.47% 
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     แผนภูมิที่ 3  แสดงปริมาณการนําเขาสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (ตัน) 

 

 
 

 

     แผนภูมิที่ 4  แสดงมลูคาการนําเขาสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (ลานบาท) 
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     ตารางที่ 11  ปริมาณและมูลคาสินคาสัตวน้ําสงออก ป พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561 

ป พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

2555 339,205.11  70,457.03  

2556 379,458.98  77,862.98  

2557 379,914.41  79,183.70  

2558 382,578.88  68,576.46  

2559 509,673.55  89,174.13  

2560 341,845.37  82,012.54  

2561 619,236.99  121,578.48  

 

     แผนภูมิที่ 5  แสดงปริมาณและมูลคาสินคาสัตวน้ําสงออก ป พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561 
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     ตารางที่ 12  ปริมาณและมลูคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม) 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

มกราคม 29,586.95  7,129.02  

กุมภาพันธ 19,840.69  4,651.04  

มีนาคม 34,368.46  13,810.10  

เมษายน 48,812.20  14,381.61  

พฤษภาคม 54,875.95  9,812.31  

มิถุนายน 62,258.08  11,473.89  

กรกฎาคม 77,870.38  9,749.13  

สิงหาคม 75,028.60  12,941.86  

กันยายน 60,377.76  10,398.50  

ตุลาคม 65,969.65  11,407.06  

พฤศจิกายน 61,016.70  10,853.34  

ธันวาคม 29,231.59  4,970.63  

รวม 619,236.99  121,578.48  

 

     แผนภูมิที่ 6  แสดงปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม) 
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     ตารางที่ 13  ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 

สัตวน้ํา ปริมาณ(ตนั) มูลคา(ลานบาท) 

ปลา 455,584.84 54,602.21 

กุง 126,711.43 41,358.47 

หมึก 24,662.61 14,376.76 

หอย 6,037.40 1,888.15 

ปู 2,747.51 873.37 

แมงกะพรุน 1,579.60 166.47 

สาหรายทะเล 792.87 601.75 

จระเข 276.32 63.46 

อารทีเมีย 224.40 241.30 

กบ 26.81 5.05 

ปลิงทะเล 24.22 1.52 

เพรียง 0.04 0.04 

สัตวน้ําอื่นๆ 15.98 1.08 

รวม 618,684.03 114,179.64 

 

 

 ชนิดสินคาสัตวน้ําที่มีการสงออกทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ปริมาณมากที่สุด คือ       

ปลาทูนาทองแถบ ปริมาณ 200,554.70 ตัน คิดเปน 32.42% โดยเปนการสงออกในรูปของผลิตภัณฑ เชน     

ปลาทูนากระปอง รองลงมาคือ กุงขาว ปริมาณ 113,128.59 ตัน คิดเปน 18.28% ปลากะตัก (ในรูปผลิตภัณฑ

น้ําปลา) ปริมาณ 40,127.48 ตัน คิดเปน 6.49% ปลาทูนาครีบเหลือง ปริมาณ 35,202.55 ตัน คิดเปน 5.69% 

ปลาแซลมอน ปริมาณ 24,133.21 ตัน คิดเปน 3.90% และสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ปริมาณ 205,537.51 ตัน คิดเปน 

33.22%  

 

             
  



 
  24 

 

     แผนภูมิที่ 7  แสดงปริมาณการสงออกสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (ตัน) 

 
 

 

     แผนภูมิที่ 8  แสดงมูลคาการสงออกสินคาสัตวน้ําตามประเภทสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (ลานบาท) 
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     ตารางที่ 14  ปริมาณและมูลคาการนําผานสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม) 

เดือน ปริมาณ(ตนั) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 63.18 34.29 

กุมภาพันธ 67.09 23.41 

มีนาคม 68.92 32.65 

เมษายน 88.89 45.37 

พฤษภาคม 106.76 35.64 

มิถุนายน 110.07 48.23 

กรกฎาคม 62.10 35.69 

สิงหาคม 62.10 36.21 

กันยายน 62.10 35.98 

ตุลาคม 62.10 35.84 

พฤศจิกายน 70.87 35.50 

ธันวาคม 87.76 35.94 

รวม 911.94 434.75 

 

     แผนภูมิที่ 9  ปริมาณและมูลคาการนําผานสินคาสัตวน้ํา ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม) 
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ปญหา อุปสรรคในการปฏิบตังิาน 
 

 ผูประกอบการขอใบอนุญาตหลังวันนําเขา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสายเรือ 

 สาเหตุ  การนําเขาทางเรือ(สินคาตูคอนเทนเนอร) ของดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี ดานตรวจสัตวน้ํา

ลาดกระบัง และศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพฯ) มีการขนสงท่ีมีความสัมพันธกัน และ   

มีหลายรูปแบบ เชน เรือเขาที่ทาเรือแหลมฉบัง ตรวจปลอยท่ีดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี, เรือเขาที่ทาเรือ

แหลมฉบัง ตรวจปลอยที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง, เรือเขาที่ทาเรือแหลมฉบัง ตรวจปลอยที่ศูนยบริหารจัดการ

ดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพฯ), เรือเขาศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพฯ) ตรวจปลอย

ที่ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ําเขต 2 (กรุงเทพฯ)  โดยมีหลายปจจัยที่เรือจะเขาทาใด เชน น้ําหนักของ

สินคา ขนาดของเรือ ระดับน้ําขึ้น-น้ําลง คิววางของทาเทียบเรือ เปนตน ทําใหบางครั้งผูประกอบการทราบการ

เปลี่ยนทานําเขาและทาตรวจปลอยกระชั้นชิด ไมสามารถยกเลิกใบอนุญาต และเขียนคําขออนุญาตใหมไดทัน 

ทําใหตองขออนุญาตหลังวันนําเขา 

แนวทางการแกไข ควรออกแบบระบบFSW และกฎหมายที่เก่ียวของ ใหรองรับการแกไขขอมูล

ใบอนุญาตโดยไมตองขออนุญาตใหม 

 

 ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในการใชระบบFSW  

แนวทางการแกไข : ใหคําแนะนําผูประกอบการผานทางE-mail หรือ โทรศพัท 

 

 

 

 

  







 

 


