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ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi Fish Inspection Office

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนำ
ด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ า จั งหวั ด กาญจนบุ รี ภายใต้ สั งกั ด ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การด่ านตรวจสั ต ว์ น้ า เขต 2
(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสั ตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์น้า ซากสั ตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน ราชอาณาจักรไทย และการน้ามาใช้ประโยชน์
ภายในประเทศ ด่ านตรวจสั ตว์น้ าจั งหวัด กาญจนบุ รี จึงได้ จัด ท้ ารายงานประจ้าปี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
เผยแพร่ ประวัติ หน่วยงาน ที่ตัง ช่องทางติดต่อ อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พืนที่ปฏิบัติงาน อัตราก้าลัง
งบประมาณ แผนและ ผลการปฏิบัติงาน สถิติการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
กาญจนบุรี และกิจกรรมที่ทางด่านตรวจสัตว์น้าได้ปฏิบัติหรือเข้าร่วม ในปีงบประมาณ 2562
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ้าปีของ ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดกาญจนบุรี ประจ้าปีงบประมาณ
2562 ฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือผู้ที่สนใจน้าผลการด้าเนินงานของด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดกาญจนบุรีไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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สถิติข้อมูลการน้าเข้าและส่งออก สินค้าสัตว์น้า ประจ้าปี ๒๕๖๒
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เรื่อง

หน้ำ

กราฟที่ ๑ ชนิดสัตว์น้าที่มีการน้าเข้าสูงสุด 10 อันดับ

๑๖

กราฟที่ ๒ ชนิดสัตว์น้าที่มีการส่งออกสูงสุด 10 อันดับ

๑๖

กราฟที่ ๓ ปริมาณน้าเข้า-ส่งออกรวมรายเดือน ประจ้าปี 256๒

๑๗

กราฟที่ ๔ มูลค่าน้าเข้า-ส่งออกรวมรายเดือน ประจ้าปี 256๒

๑๗

กราฟที่ ๕ ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้า-ส่งออกรวมทังปี ประจ้าปี 256๒

๑๘

กราฟที่ ๖ ปริมาณการน้าเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน
และ ด่านเจดีย์สามองค์ ประจ้าปี 256๒

๑๘

กราฟที่ ๗ มูลค่าการน้าเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน

๑๙

และ ด่านเจดีย์สามองค์ ประจ้าปี 256๒
กราฟที่ ๗ ลักษณะสัตว์น้าที่น้าเข้า-ส่งออก

๑๙
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ข้อมูลเบื้องต้น อำนำจหน้ำที่ และโครงสร้ำง
ด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกำญจนบุรี

สังกัด : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง
เขตรับผิดชอบ : ช่องทางเข้าออกผ่านแดนทังหมดของจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้รับผิดชอบ: นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดกาญจนบุรี
สถำนที่ติดต่อ : ที่ท้าการจุดผ่านแดนบ้านพุน้าร้อน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ : 0๓๔-๕๑๐๘๓๒, ๐๖๒-๘๗๕๑๔๖๘
ตามที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ เปิ ด จุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ า นพุ น้ า ร้ อ น ต้ า บลบ้ า นเก่ า อ้ า เภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี และได้ด้าเนิ นการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่ อมโยงระหว่างภูมิภาค ที่มีช่องทางการค้าติดต่อ
กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เนื่ อ งจากจุ ด ดั ง กล่ า วอยู่ ห่ า งจากเมื อ งทวายและเมื อ งชายฝั่ ง ทะเลอื่ น ๆของ
ประเทศเมียนมา ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตรเท่านัน และทรัพยากรสัตว์ทะเลในบริเวณนันก็มีความอุดมสมบูรณ์
อยู่มาก ท้าให้มีอัตราการน้าเข้าส่ งออกสินค้าสัตว์น้าเพิ่มสูงขึน ซึ่งในปีพุทธศั กราช ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิก
อาเซี ย นได้ ก้ า หนดและวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ความร่ว มมื อ ระหว่า งกั น ไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ก้ าวหน้ า
อีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตังประชาคมอาเซียน(ASEAN Community: AC) ขึนเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและ
ความร่วมมืออย่างรอบด้าน อัน ประกอบด้วย ๓ เสาหลั ก คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ASEAN Poitical-Security Community: APSC) ประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCulturl Community: ASCC) และประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ASEAN Economic Community: AEC)
ส้ าหรั บ ประเทศไทยเองได้ มีก ารเตรีย มพร้ อ มในเชิงนโยบายซึ่ งปรากฏในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มักจะได้รับความ
สนใจและกล่าวถึงมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน้ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยได้
วางแผนงานในการผลักดันการก้าวไปสู่ภู มิภ าคที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะก่อการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรการผลิตกันได้อย่างเสรี เช่นในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า อาเซียนจะด้าเนินการลดภาษีศุลกากรและ
ยกเลิกมาตรการการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีให้หมดสินไป ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ การเปิดเสรีทางการค้าซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต หรือเกษตรกรไทยผลิตสินค้าเกษตรส่งออกไปยังต่างประเทศ และการเตรียมตัวที่ดีจะท้า
ให้สามารถใช้โอกาสนีในการสร้างรายได้แก่ตนเอง ขณะเดียวกันในส่ วนภาครัฐ จ้าเป็นต้องพยายามหาแนวทาง
ในการลดผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ นในการเปิดเสรีทางการค้า เช่ น จะมีสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้
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ง่ายขึนเช่นกัน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นันมีนโยบายในการเตรียมการรองรับการเปิด AEC ทัง
มาตรการเชิงรุกและเชิงรับ โดยมาตรการเชิงรับ ได้แก่ เงื่อนไขการน้าเข้า เช่น ก้าหนดเวลาการน้าเข้า ก้าหนด
ด่านน้าเข้า เข้มงวดการลักลอบการน้าเข้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(SPS) โดย
ทังนีต้องด้าเนินการโดยระมัดระวังมิให้ขัดกับข้อตกลง ขณะที่มาตรการเชิงรุก เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตหรือลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทังการย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศอาเซียนที่มีตันทุนต่้ากว่าเพื่อน้ามาเป็นวัตถุดิบที่
ขาดแคลนในประเทศเช่นอาหารสัตว์เป็นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมประมงจึงได้มีค้าสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
จัดตังด่านตรวจสั ตว์น้ าจั งหวัดกาญจนบุ รี (Kanchanaburi Aquatic Animal Quarantine Station) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานควบคุม ก้ากับ ดูแลการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อก้าหนดของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1. จังหวัดกาญจนบุรีมีช่องทางติดต่อกับประเทศพม่ากว่า 40 ช่องทาง ซึ่งส่วนมากจะเป็นช่องทาง
ธรรมชาติยากต่อการเดินทาง ขนส่งสินค้า โดยการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น้าของจังหวัดกาญจนบุรี จะใช้ช่องทาง
หลักจ้านวน ๒ ช่องทางคือ
๑.1 ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
1.1.1 การน้าเข้า ซึ่งสัตว์น้าที่น้าเข้าจะเป็นจ้าพวกสัตว์ทะเลจากอ่าวทวาย ประเทศพม่า ซึ่งมีทังแบบ
มีชีวิต เช่น ปูทะเล หอยแครง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าไปเลียงต่อและจ้าหน่ายเพื่อ การบริโภค และ
แบบไม่มีชีวิตโดยใช้วิธีขนส่งแบบแช่แข็งหรือดองน้าแข็งเข้ามาเพื่อน้าไปจ้าหน่ายต่อไป มีชนิดหลักๆ เช่น ปลา
ทู หมึก ปลาเบญจพรรณ และอื่นๆ
1.1.2 การส่งออก สัตว์น้ าที่มีการส่งออกจะเป็นปลาซึ่งมีทังน้าจืดและน้าเค็ม เช่นปลาริวกิว ปลา
สวาย ปลายี่สกเทศ ปลาดุก เป็นต้น โดยน้ามาเป็นลักษณะแช่เย็น ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 ได้มีสัตว์น้าส่งออกเพิ่ม
มากขึน เนื่องจากมาตรการการปิดอ่าวห้ามจับสัตว์น้าของทางประเทศพม่า
1.๒. ด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีเขตติดต่อกับเมืองพญาตองซูของ
ประเทศเมียนมา
1.2.1 การน้ าเข้า จะน้ าเข้าสั ตว์น้ามี ชีวิตโดยเกือบทังหมดจะเป็น จ้าพวกปลาสวยงามมี ชีวิตจาก
ธรรมชาติ เช่นตระกูลปลาหมู ปลากระทิง ปลาลูกผึง ปลาแป้น เป็นต้น โดยมีปลายทางส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาด
ปลาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งจะมีการน้าเข้าเกือบทังปียกเว้นช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูห้า มจับปลาของทางฝั่ง
ประเทศเพื่อนบ้ าน แต่ในปั จ จุ บั น (ตังแต่เดือน มิถุน ายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา) ไม่มีการน้าเข้าปลาสวยงาม
เนื่องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ในปัจจุบันได้มีการอนุญาต
ให้สามารถน้าเข้าได้แล้วตังแต่ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
1.2.2 การส่งออก ปัจ จุบั น ได้เริ่มมีการส่งออกสั ตว์น้าไปยังประเทศพม่า โดยชนิด สัตว์น้าที่มีการ
ส่งออกจะเป็นกุ้งขาวแช่เย็น และในอนาคตอาจมีสัตว์น้าแช่เย็นชนิดอื่นๆ อีกด้วย
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ช่องทำงติดต่อบริเวณพรมแดนจังหวัดกำญจนบุรีกับพรมแดนประเทศเมียนมำ

ภาพที่ ๑

2. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้านัน ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี
- พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
- พระราขบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.25๖๒
- และกฎหมายอื่นๆที่ได้รับการแต่งตังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย นันๆ
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ทังนี การปฏิบัติงานควบคุมการน้าสัตว์น้าและซากสัตว์น้าเข้าหรือน้าผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ประมวลกฎหมายฉบับต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมป้องกัน ดังนี
- เพื่อป้องกันโรคระบาดซึง่ อาจติดมากับสัตว์น้าที่มีการน้าเข้ามาจากต่างประเทศ สร้างความเสียหาย
แก่ธุระกิจการเพาะเลียงสัตว์น้าภายในประเทศไทย
- เพื่อป้องกันมิให้น้าสัตว์น้าสายพันธุ์ต่างถิ่น เข้ามาในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้า
ประจ้าถิ่น
- เพื่อเป็นการสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
- เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตส
- เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานก้าหนดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
3. ผู้ที่มคี วามประสงค์จะน้าสัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี
3.1 หนังสืออนุญาตตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งเรียกว่า “ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์
น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า”
3.2 หนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 ซึ่งเรียกว่า “ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์
หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6)”
3.3 ด้าเนินพิธีการทางศุลกากร
3.4 การตรวจสอบเอกสารและสัตว์น้าน้าเข้า โดยเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้า ซึ่งต้องใช้เอกสาร
ประกอบการตรวจสอบดังนี
- ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร(ร.6) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558
- ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF.2) ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
- ใบก้ากับการซือขาย (Invoice)
- ใบขนสินค้าขาเข้า
- ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) (กรณีที่มี)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์
กรณีการน้าเข้ากุ้งทะเล มีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง ต้องมีหนังสือรับสุขภาพสัตว์น้าฉบับจริง และ
รายละเอียดในการรับรองตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน้าเข้ากุ้งทะเลมาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
กรณีการน้าเข้าปลาคาร์พ มีชีวิตต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าฉบับจริง และรายละเอียดในการ
รับรองตามประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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- ใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch Certificate) หรือส้าเนาการแจ้งน้าสินค้าออกจากประเทศต้นทาง
(Custom Clearance) หรือส้าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์
น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า, Fisheries Certificate of Origin, Certificate of Origin, Form D จากประเทศต้น
ทางที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ภาครัฐรับรองส้าหรับกรณีเป็นการน้าเข้าทางเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยให้แสดงรายงานผลการตรวจเรือ(Port Inspection Report form: PIR)
- ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7) หรือ ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.14) กรณีการน้าเข้าเพื่อจ้าหน่าย หรือน้าเข้ามาเพื่อผลิตจ้าหน่าย
หรือเพื่อจ้าหน่ายตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ในพิกัด 0302 0303 และ 0306 ยกเว้นหมึก
- หนังสือรับรองสถานกักกัน กรณีนาเข้าปลาคาร์พมีชีวิต และกุ้งทะเลมีชีวิต
- หนังสือรับรองสถานที่พักซากสัตว์น้า กรณีน้าเข้ากุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง
3.5 มาตรการเข้มงวดเฉพาะกลุ่มสินค้าสัตว์น้า
- กรณีขอน้าเข้าฉลามทุกชนิดหรือเปลือกหอยเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแสดงหนังสือรับรองชนิด
พันธุ์สัตว์น้าหรือหนังสืออื่นใดที่แสดงชนิดพันธุ์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ(ประเทศต้นทาง) หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย ในการยื่นขออนุญาตน้าเข้า ทังนีตามประกาศกรมประมง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อ
ใช้ประกอบการขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
- ปลาปักเป้าทุกชนิดและอาหารที่มีเนือปลาปักเป้าเป็นส่วนผสมเป็นอาหารที่ห้านผลิต น้าเข้า
หรือจ้าหน่าย ทังนีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545 เรื่อง ก้าหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต น้าเข้า หรือจ้าหน่าย ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เนื่องจากในตัวของปลาปักเป้ามีพิษที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้บริโภคได้
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ข้อมูลอัตรำกำลังและบุคลำกร
ด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกำญจนบุรี

อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกำญจนบุรี
ประเภท

อัตรำกำลัง (คน)

ข้ำรำชกำร

๒

พนักงำนรำชกำร

๑

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร

๑

อัตรำกำลังรวม

๔

บุคลำกรของด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกำญจนบุรี

ชื่อ-สกุล :
ต้าแหน่ง :

นายชนินทร์ น้อยสอาด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด

กาญจนบุรี
การศึกษา :
อายุ :

ปริญญาตรี วทบ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3๔ ปี

ชื่อ-สกุล :
ต้าแหน่ง :
การศึกษา :
อายุ :

นายปฏิพล แสไพศาล
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ปริญญาตรี วทบ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๗ ปี
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ชื่อ-สกุล :
ต้าแหน่ง :
การศึกษา :
อายุ :

นายเพทาย คุณพันธ์
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
ปริญญาตรี วทบ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๖ ปี

ชื่อ-สกุล :
ต้าแหน่ง :
การศึกษา :

นายสุธพล ป่าสวนสัก
นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
ปริญญาตรี วทบ. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3๑ ปี

อายุ :

8

กำรพัฒนำบุคลำกร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หัวข้อฝึกอบรม

ข้าราชการ
นายชนินทร์ น้อยสอาด

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ

1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ต 5-8 พ.ย. 61
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมและตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสินค้า
สัตว์น้า เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 18-21 ส.ค.
62

นายปฏิพล แสไพศาล

นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ

1. บทบาทหน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการ
น้าเข้าส่งออกปัจจัยการผลิตทางการประมง รุ่นที่ 2
5-8 ส.ค. 62
2. ฝึกอบรมส้าหรับข้าราชการใหม่
-หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 15-19 พ.ย. 62
-หลักสูตรการปฐมนิเทศ 20-22 พ.ย.62
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งบประมำณประจำปี 2562

ลาดับ
1

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ (บาท)

230,000

229,999.56

100

0.44

- งบบุคลากร

227,800

227,760

100

40

- งบดาเนินงาน

55,400

55,384

100

16

100

0.58

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- งบดาเนินงาน

2

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง

3

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการยกระดับคุณภาพมารตฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- งบดาเนินงาน

4

250,000

249999.42

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
- ค่าสาธารณูปโภค

38,000

38,000

100

0

รวมงบบุคลากร

227,800

227,760

100

40

รวมงบดาเนินงาน

535,400

535382.98

100

17.02

รวมค่าสาธารณูปโภค

38,000

38,000

100

0

รวมทั้งสิ้น

801,200

801142.98

100

57.02
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งำนที่ได้รับมอบหมำย ผลกำรดำเนินงำน
แผนงานและผลการด้าเนินงานด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดกาญจนบุรี ประจ้าปีงบประมาณ 2562
(๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 ) แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี
แผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

ครั้ง

9,073

14,541

ฉบับ

4,248

6,255

ฉบับ

1,104

1,658

ฉบับ

1,020

1,479

ฉบับ

84

179

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

-

ฉบับ

2,124

3,126

- ร. 6 (นาเข้า)

ฉบับ

1,020

1,479

- ร. 6 (นาผ่าน)

ฉบับ

-

-

- ร. 7

ฉบับ

1,020

1,479

1. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้า
ผ่านระบบ Fisheries Single Window
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. 2558
- ใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
(DOF2)
- ใบแจ้งดาเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า (DOF4)
- ใบแจ้งดาเนินการนาผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า (DOF6)
- ใบอนุมัตินาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าผ่าน
ราชอาณาจักร (DOF7)
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558
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กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

- ร. 8

ฉบับ

-

-

- ร. 9

ฉบับ

84

179

ฉบับ

1,020

1,479

2,070

2,433

ครั้ง

1,000

1,426

ตัวอย่าง

970

831

2.2.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้าในประเทศ

ตัวอย่าง

-

-

2.2.2 ตรวจสอบกายภาพสัตว์น้าเบื้องต้น

ตัวอย่าง

950

813

2.2.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง

ตัวอย่าง

20

18

ครั้ง

100

176

ครั้ง

2,510

5,540

3.1 การตรวจในพื้นทีป่ ฏิบัติงาน

ครั้ง

2,500

5,524

3.2 การตรวจนอกพื้นทีป่ ฏิบัติงาน

ครั้ง

10

16

ครั้ง

5

6

ครั้ง

200

220

ครั้ง

100

110

การออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้า
นาเข้า (IMD)
2. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
2.1 ตรวจสอบสัตว์น้า ซากสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์ นาเข้า
2.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้านาเข้า

2.3 ตรวจสอบสัตว์น้าซากสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
ส่งออก
3. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนาเข้า
และส่งออก สัตว์น้า ซากสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์

4. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้าที่ผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ
5. การประชาสัมพันธ์
5.1 การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์
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กิจกรรม
5.2 การให้คาแนะนา
6. การควบคุมและเฝ้าระวังการนาเข้าส่งออก
และนาผ่านสัตว์น้า
6.1 ตรวจสอบสัตว์น้านาเข้าที่ต้องอายัด กักกัน
6.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้า ณ
สถานกักกัน
6.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้า
นาเข้า
6.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนาเข้าสัตว์น้าที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด
6.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้านาเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
โรค
6.6 การออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ามีชีวิต
เพือ่ การบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจ
สัตว์น้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยนับ

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง

100

110

ครั้ง

40

61

ครั้ง

-

-

ครั้ง

-

-

ครั้ง

40

61

ครั้ง

-

-

ตัวอย่าง

-

-

ฉบับ

-

-

ครั้ง

45

85

ครั้ง

35

50

ครั้ง

10

35

1. บูรณาการ ป้องกันการลักลอบนาเข้าส่งออก
สัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ปัจจัยการผลิต และ
สินค้าเกษตร
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายและระเบียบ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร

13
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน
ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบกำรนำเข้ำและส่งออก สัตว์น้ำ ซำกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

14
กำรประชำสัมพันธ์

กำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรนำเข้ำส่งออกและนำผ่ำนสัตว์น้ำ

15

กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด่ำนตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

16

สถิติข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออก สินค้ำสัตว์น้ำ
ประจำปี ๒๕๖๒
กรำฟที่ ๑ ชนิดสัตว์น้ำที่มีกำรนำเข้ำสูงสุด 10อันดับ

กรำฟที่ ๒ ชนิดสัตว์น้ำที่มีกำรส่งออกสูงสุด 10อันดับ

17
กรำฟที่ ๓ ปริมำณนำเข้ำ-ส่งออกรวมรำยเดือน ประจำปี256๒

กรำฟที่ ๔ มูลค่ำนำเข้ำ-ส่งออกรวมรำยเดือน ประจำปี256๒

18
กรำฟที่ ๕ ปริมำณและมูลค่ำกำรนำเข้ำ-ส่งออกรวมทั้งปี ประจำปี256๒

กรำฟที่ ๖ ปริมำณกำรนำเข้ำ-ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนพุน้ำร้อน และ ด่ำนเจดีย์สำมองค์
ประจำปี 256๒

19
กรำฟที่ ๗ มูลค่ำกำรนำเข้ำ-ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนพุน้ำร้อน และ ด่ำนเจดีย์สำมองค์
ประจำปี 256๒

กรำฟที่ ๘ ลักษณะสัตว์น้ำที่นำเข้ำ-ส่งออก
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ปัญหำอุปสรรค
1. เนื่องจากชายแดนด้านพุน้าร้อนและด่านเจดีย์สามองค์ มีลักษณะทางภูมิศาตร์ที่ไม่คล้ายคลึงหรือ
เหมือนกับชายแดนด้านอื่นๆ โดยมิใช่เป็นพืนที่เมืองต่อเมือง หน่วยงานตรวจสอบของแต่ละหน่วยไม่ได้อยู่ใน
บริเวณเดียวกันท้าให้การตรวจปล่อยสินค้ามีความซับซ้อนและไม่สะดวกอยู่บ้าง ท้าให้อาจจะเกิดความเสียหาย
ต่อสินค้าสัตว์น้าได้ โดยเฉพาะการขนส่งสิ่งมีชีวิต และซากสัตว์น้าที่โดยสภาพแล้วจะมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย ถ้า
มีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม
2.การผ่านแดนของคนและสินค้าปัจจุบันยังมีลักษณะเป็น “วิถีชาวบ้าน” ท้าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นสูง รวมถึงปัญหาด้านความมั่นคง เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

แผนงำนในอนำคต
1. ในปัจจุบันกรมประมงได้รับมอบที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จ้านวน 2 ไร่ ในพืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (หมู่12 ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) และคาดการว่าจะได้
ด้าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

21
2. อยู่ระหว่างประสานงานกับด่านศุลกากรสังขละบุรี ซึ่งได้ด้าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อขอรับทราบ ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเข้าใช้พืนที่ และพิจารณาของบประมาณ จัดซือครุภัณฑ์ที่จ้าเป็นใน
การปฏิบัติงานในพืนที่อาคารตรวจสินค้า

