
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมการน าเข้า-ส่งออก
สินค้าสัตวน์  าทางรถยนต์



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  น้าเข้า-ส่งออก

➢ เจ้าหน้าที่จะท้าการเปิดตรวจสินค้าตามที่ ระบบ Fisheries Single
Window ระบุแจ้งเปิดตรวจสินค้า และท้าการสุ่มเปิดตรวจเพิ่มเติมหากมีข้อ
สงสัย โดยตรวจสอบจากเอกสารการน้าเข้า-ส่งออกที่ขออนุญาตมา ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบเอกสารว่าชนิด ปริมาณ และปัจจัยการผลิต
สินค้าสัตว์น ้าว่าตรงตามเอกสารแนบหรือไม่ และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์
น ้าเป็นบางกรณี   

➢ รถสินค้าอื่นๆ เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะบูรณาการตรวจร่วมกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานข้างเคียง  เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่าน
อาหารและยา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ทหารพราน เพื่อตรวจป้องกันการลักลอบ
น้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ที่ไม่ขออนุญาตที่ถูกต้อง หรือเป็นชนิดสินค้า
สัตว์น ้าที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งอาจจะปะปนมากับรถสินค้าชนิดอื่นๆ



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  น้าเข้า-ส่งออก

เจ้าหน้าที่จะท้าการเปิดตรวจรถสินค้า เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ
สินค้าให้ตรงตามใบอนุญาตที่ส้าแดงมาถูกต้องหรือไม่ ณ อาคารตรวจสินค้าด่าน
ศุลกากรพรมแดนบ้านพุน ้าร้อน พร้อมทั งขอความร่วมมือด่านกักกันสัตว์
กาญจนบุรี ช่วยพ่นยาฆ่าเชื อให้กับรถสินค้าทุกคัน เพื่อป้องกันเชื อโรคที่มากับ
ยานพาหนะ

การตรวจสอบรถสินค้าเข้า-ออก ณ พื นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน ้าร้อน



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต  น้าเข้า-ส่งออก

การตรวจสอบรถสินค้าเข้า-ออก ณ พื นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน ้าร้อน

สินค้าสัตว์น ้า



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต น้าเข้า-ส่งออก

การตรวจสอบรถสินค้าเข้า-ออก ณ พื นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค ์

การปฏิบัติงาน ณ พื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ 

นั้น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงต้องปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเอกสารกับชนิดและปริมาณ

สินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตว่าตรงตามเอกสารแนบหรือไม่ และท าการ

ตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และด้วยลักษณะพื้นที่ ที่มีช่องทาง

เข้า-ออก ที่หลากหลาย ทั้งช่องทางธรรมชาติ ท่าหลังบ้าน และช่องทางหลัก 

คือ ช่องเกษตร และช่องพานิชย์ การตรวจสอบจึงต้องเข้มข้นโดยอาศัยความ

ร่วมมือหน่วยงานความมั่นคงในเขตพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงใน

ทุกช่องทางเข้า-ออก สินค้า โดยลักษณะการขนถ่ายเป็นในรูปแบบท้ายชนท้าย 

โดยขนถ่ายในพื้นที่ที่ก าหนด



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต น้าเข้า-ส่งออก

การตรวจสอบรถสินค้าเข้า-ออก ณ พื นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค ์

การปฏิบัติงานพื นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ 



งานตรวจสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต น้าเข้า-ส่งออก

การตรวจสอบรถสินค้าเข้า-ออก ณ พื นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค ์



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้า หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ที่น้าเข้าเพื่อพิสูจน์ทาง

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น ้า และตรวจสารปนเปื้อน

สารตกค้างในสัตว์น ้า โดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า   

โดยจ้านวนครั งในการสุ่มตัวอย่างเฝ้าระวัง (Monitoring) ให้พิจารณาตาม

แผนปฏิบัติงานประจ้าปีของด่านตรวจประมง ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมง

พิจารณาว่าสัตว์น ้าชนิดนั น และลักษณะของสินค้ามีความเสี่ยงในการเกิด

โรคระบาด และเป็นพาหนะของโรคระบาดตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์น ้าเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์น ้า พ.ศ. 2558

**กรณีการสุ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์โลหะหนัก เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจประมงต้องพึ่งระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักจากอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัส

กับตัวอย่าง



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)

จ้านวนตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม (Random sampling) ตามจ้านวนหน่วย หรือ
ปริมาณ น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 5 กิโลกรัม 

Lot Size จ้านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ

25 หน่วยหรือน้อยกว่า 2

26-250 หน่วย 3

151-1,200 หน่วย 5

1,201 หน่วยขึ้นไป 8



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)

น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

Lot Size จ้านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ

150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3

150-1,200 หน่วย 5

1,201-35,000 หน่วย 8

35,001 หน่วยขึ้นไป 13



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)

น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

Lot Size จ้านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ

150 หน่วยหรือน้อยกว่า 3

150-1,200 หน่วย 5

1,201-35,000 หน่วย 8

35,001 หน่วยขึ้นไป 13



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)

น ้าหนักสุทธิต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มากกว่า 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

Lot Size จ้านวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ

500 หน่วยหรือน้อยกว่า 8

501-3,200 หน่วย 13

3,201-35,000 หน่วย 20

35,001-500,000 หน่วย 32

500,001 หน่อยขึ้นไป 50



การสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น ้า ทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การสุ่มตัวอย่างสัตว์น า้ หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น า้เพ่ือการเฝ้าระวัง (Monitoring)



งานตรวจป้องกันลักลอบ

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายตามอ้านาจหน้าที่      
โดยด้าเนินตามกฎหมายดังนี  
1. พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2558

โดยอาศัยค้าจ้ากัดความ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมง หมายถึง ข้าราชการ 
และพนังงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต และด่าน
ตรวจประมง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งหรือได้รับมอบอ้านาจในการควบคุมการ
ตรวจสอบการน้าเข้าทางกฎหมาย โดยปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าน้าเข้า การอายัดกักกัน 
การสุ่มตัวอย่างสัตว์น ้าน้าเข้า และการด้าเนินคดีตามค้าสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั งพนังงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก ) มีค้าสั่งแต่งตั งผู้อ้านวยการศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจประมง หัวหน้าด่านตรวจประมง และนักวิชาการประมง เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติ



งานตรวจป้องกันลักลอบ

ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี  นอกจากมีภารกิจในการให้บริการออก
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตแล้วนั น 
ยังมีภารกิจในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม การลักลอบน้าเข้า -
ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการขออนุญาต ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั นในช่วงระยะเวลาที่มีการปิดด่านหรือเปิดท้า
การในสภาวะปกติก็ดี ด่านตรวจประมงได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการ
ลักลอบสินค้าที่ผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติ โดยมีการตรวจป้องกันแบบ
บูรณาการร่วมกันหน่วยงาน   ในพื นที่ อาทิเช่น ด่านตรวจพืชสังขละบุรี ด่านตรวจ
สัตว์ป่ากาญจนบุรี ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ด่านศุลกากรสังขละบุรี และ
หน่วยงานความมั่นคงในพื นที่ หน่วยทหารพรานกองร้อยที่1111 กองก้าลังสุรสีห์ 
ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบสินค้า น้าเข้า-ส่งออกที่ผิดกฎหมายทั งในบริเวณพื นที่
ปฏิบัติและนอกพื นที่ปฏิบัติงาน ตามแผนและนโยบายของด่านที่ก้าหนดอย่าง
เคร่งครัด  

จังหวัดกาญจนบุรี มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาทางด้านทิศตะวันตก 
อ้าเภอที่ติดกับชายแดนมี 5 อ้าเภอ จากทั งหมด 13 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง   
อ.ด่านมะขามเตี ย อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี รวมระยะทาง
ประมาณ 371 กิโลเมตร มีช่องเข้า-ออก ทางธรรมชาติ 43 ช่องทาง



งานตรวจป้องกันลักลอบ

การตรวจตามเส้นทาง 

จุดสกัด 4 จุด  คือ
1.จุดตรวจร่วมน ้าเกิ๊ก
2.จุดตรวจร่วมสะพานรันตี  
3.จุดตรวจร่วมจงอั่ว
4.จุดตรวจร่วมท่าขนุน



งานตรวจป้องกันลักลอบ

การปฏิบัติงานลงพื นที่ส้ารวจส่องทางธรรมชาติในเขตพื นทีรับผิดชอบ

เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมา ในสภาวะสถานการณ์       
โควิด-19 ที่ก้าลังแพร่ระบาดอยู่นั น เป็นผลให้จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยค้าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด มีค้าสั่งปิดด่านชายแดนถาวรบ้าน
พุน ้าร้อน และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าชายแดนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะมี
ความเสี่ยงในการลักลอบน้าเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการ
ผลิต ที่ไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องและผิดกฎหมาย ด่านตรวจ
ประมงกาญจนบุรีได้พื นลงที่ส้ารวจช่องทางธรรมชาติพื นที่ต่างๆ ใน
เขตรับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื นที่  และ
ประสานงานกับทหารพรานกองร้อย 1111 กองก้าลังสุรสีห์ หน่วย
เฉพาะกิจลาดหญ้า และต้ารวจตะเวนชายแดนที่ประจ้าพื นที่ทาง
ช่องทางธรรมชาติต่างๆ



งานตรวจป้องกันลักลอบ

ลักษณะการปฏิบัติงาน



งานตรวจป้องกันลักลอบ

ลักษณะการปฏิบัติงาน

จากการลงพื นที่ปฏิบัติงานส้ารวจช่องทางธรรมชาติ พบว่าช่องทางส่วนมาก
อยู่ในพื นที่ภูเขาสูง เส้นทางเป็นถนนดินปนหินขนาดใหญ่ รถยนต์ยากต่อการ
เดินทางเข้าพื นที่ ในบางจุดอาจต้องใช้การเดินเท้า มีการกั นรั วไม้ไผ่ปิดเส้นทาง
ห้ามยานพาหนะและบุคคล 



งานตรวจป้องกันลักลอบ

ร่วมบูรณาการตรวจป้องกันลักลอบ ณ จุดสกัดเขตพื นที่รับผิดชอบ



ภารกิจอื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ ชี แจงภารกิจและขั นตอนการปฏิบัติงานด่าน รวมถึงขอความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผิดกฎหมาย และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานที่ดียิ่งขึ น



ภาคผนวก



หลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง






















