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ค าน า 

 
รายงานสรุปผลการด้าเนินงานของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ รอบ ๖ เดือน เริ่มตั งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมา ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ได้ด้าเนินงานอะไรไปบ้างในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบ จากการ
จัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้บริการประชาชนในการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณ กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ที่ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนด้าน งบประมาณ อุปกรณ์และยานพาหนะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพส้าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 ทางคณะผู้จัดท้ารายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า หน่วยงานราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ได้อ่านทุกคน 

 
             คณะผู้จัดท้า      

               ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของด่านตรวจสัตวน์  าจังหวัดสุรินทร ์
ประจ าเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 

 

บทน า 
ช่องจอมเป็นแนวช่องเขาของเทือกเข้าพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั นเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่

สามารถเดินทางข้ามแดนติดต่อกับบ้านโอร์เสม็ด อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุดรมีชัยและเดินทางต่อไปยังเมืองเสียม
ราฐของกัมพูชาได้ในอดีตช่องจอมเป็นช่องทางข้ามแดนไทย-กัมพูชา ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์มีการค้า
ชายแดนระหว่างชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและท้าให้รัฐ
ต้องขาดรายได้ ต่อมาภายหลังการค้ามีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น กรมศุลกากรจึงได้ด้าเนินการจัดตั งด่านศุลกากรช่อง
จอม เพื่อการจัดเก็บรายได้และจัดระเบียบการค้าชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากเกิดสงครามใน
กัมพูชา จากสถานการณ์ความไม่สงบและมีการสู้รบตามชายแดนไทย-กัมพูชา มีผลต่อการค้าชายแดนของ
ประชาชนทั งสองประเทศต้องยุติลงและกรมศุลกากรเห็นว่าควรปฏิบัติหน้าที่มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการ จึงอนุมัติให้ย้ายที่ท้าการด่านศุลกากรช่องจอมไปอยู่ในตัวจังหวัดสุรินทร์โดยเช่า
อาคารสองชั น เลขท่ี 135 ตรอกศรีไผทสมันต์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เป็นที่ท้าการด่านศุลกากรช่องจอม
ชั่วคราว จนกระท่ังปี พ.ศ. 2535 การสู้รบในกัมพูชาได้ยุติลงกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปิดจุดผ่านแดน
ชั่วคราวที่ช่องจอม ช่องกร่าง และช่องปลดต่าง เพื่อการน้าเข้าไม้จากกัมพูชา   

ส้าหรับด้านการค้าชายแดน ผลจากการสู้รบในกัมพูชาเกิดขึ นเป็นเวลานาน ชาวกัมพูชาต้อง
ประสบความอดอยากและเกิดปัญหาความไม่สงบมีการปล้นสดมภ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความ
เดือนร้อนให้ประชาชนที่อาศัยในพื นท่ีชายแดน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื นที่ชายแดน
ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจึงมีข้อตกลงเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจอม ก้าหนดให้เปิดทุกวันเสาร์
และอาทิตย์ จ้ากัดวงเงินการค้ารายละไม่เกิน 10,000.-บาท ห้ามยานพาหนะผ่านข้ามแดนและจ้ากัดพื นที่การ
ข้ามแดนในระยะ 1,000 เมตร จากชายแดน การปิดจุดผ่อนปรนการค้าเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 
เนื่องจากเกิดสงครามในกัมพูชาอีกและหลังจากเหตุการณ์ไม่สงบในกัมพูชายุติลง จึงได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรน
การค้าใหม่อีกครั ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ก้าหนดให้เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างเวลา 08.00-
16.00 น. โดยไม่จ้ากัดวงเงินการค้า แต่ให้เป็นไปตามกฎหมายของทั งสองประเทศ จ้ากัดพื นที่ข้ามแดนไม่เกิน 
1,500 เมตร ในเขตแดนของแต่ละฝ่ายและผ่อนผันให้-ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก เพ่ือขนส่งสินค้าได้ในวันเปิด
จุดผ่อนปรนการค้าเท่านั น ต่อมาเม่ือการค้าขยายตัวสูงขึ นจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดเป็น
จุดผ่านแดนถาวร เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ 
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บทบาทหน้าที่/โครงสร้าง 
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์ 

 

ภารกิจในการออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้กับประชาชนใน
ช่วงแรกกรมประมงได้มอบหมายให้ส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ด่านตรวจสัตว์น ้า 

ต่อมาจากการเก็บข้อมูลสถิติเบื องต้นพบว่า มีการน้าเข้าส่งสินค้าสัตว์น ้าในปริมาณมาก และเพ่ือ
ควบคุมให้เป็นไปตามกกระเบียบ กรมประมงได้มีการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ตามค้าสั่ง        
กรมประมงที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ และ
ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดกาญจนบุรี ขึ นมา และส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

ตามที่กรมประมงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต” การเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานในครั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันยิ่งขึ น โดยมีหน่ว ยงานในสังกัด 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน  1 ฝ่าย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขตจ้านวน 3 ศูนย์ และด่านตรวจ  
สัตว์น ้าจ้านวน 24 ด่าน และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั งภายในสังกัดศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ได้มีเจ้าหหน้าที่มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ
เปิดให้บริการประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอย่างเต็มรูปแบบใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใช้ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอกาบเชิง และได้ใช้ตู้ตรวจการของด่านกักกันสัตว์สุรินทร์
เป็นที่ท้าการส่วนหน้า ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี  

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่าน
สัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน้าเข้าราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3)  ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(4)  ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น ้าในเขตพื นที่รับผิดชอบ 

(5)  ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น ้า (Health Certificate) ประกอบการส่งออก 
ซากสัตว์น ้าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

(6)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

(7)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รั บ
มอบหมาย  

 

ผู้บังคับบัญชา  

    
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ดร.ถาวร ทันใจ 
                                   ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต                                                               
 
 
 
 

 
 

      นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์  
                          ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต ๑ (เชียงราย) 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

บุคลากรของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์  

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์  มีข้อราชการ   จ านวน  1 อัตรา 

     จ้างเหมาบริการ  จ านวน 1 อัตรา  

 

 
 
 

                                               นายปิยะ   ยศอนันต์สิดา   
                                             นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
                            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
จบการศึกษา วิทยศาสตรบัณฑิต(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาย ุ40 ปี 
                                  

 
นายโกวิทย์   ยงค์ไธสง 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 
จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ประมง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
อาย ุ24 ปี 

 
 



รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน  5 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ที่ตั ง  อาคารส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอกาบเชิง ถนนสุรินทร์-กาบเชิง ต้าบลกาบเชิง อ้าเภอกาบเชิง          
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐   
โทรศัพท:์ 0 ๔๔๕๕ ๙๓๒๕   
e-mail: surinfishquarantine@gmail.com  
website: http:// www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-Surin 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงจุดที่ตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
 
 

 

ภาพที่ 2  แผนที่แสดงจุดที่ตั งจุดบริการประชาชน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ของด่านตรวจสัตว์น ้า
จังหวัดสุรินทร์ 
 
 

จุดบรกิารประชาชน ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสรุนิทร ์

ช่องจอม 

mailto:surinfishquarantine@gmail.com
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishquarantine-prachuap
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

การพัฒนา 
บุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการชองด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ในรอบเดือนตุลาคม2559 
ถึง มีนาคม 2560  ได้ด้าเนินการ อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ือน้ ากลับมาปฏิบัติ งาน  ถ่ายทอดแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการและประชาชนผู้รับบริการดังนี  

- 16 มกราคม 2560 เช้ารับการอบรมการจัดท้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน ณ กรมประมง 
-  29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมการ ใช้งานระบบ Fisheries single Window  
- กุมภาพันธ์- มีนาคม 2560 อบรม การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-

Learning) จ้านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
  1.หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ 
  2.หลักสูตรเสริมทักษะดานอาเซ่ียน วิฃาหลักกฏหมายว่าด้วยประชาคมอาเซี่ยน 
  3.หลักสูตรเสริมทักษะดานอาเซ่ียน วิชา สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 
ด้านงานบริการ  
 ในช่วงเดือนตุลาคม2559 ถึง มีนาคม 2560 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ได้ด้าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และประชุมชี แจงผู้ประกอบการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของการน้าเข้าส่งออก และ
ด้าเนินการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับให้ผู้ประกอบการด้าเนินการยื่นค้าขอต่างๆ ตามกฎหมาย และ
ท้าการฝึกสอนผุ้ประกอบการในการเข้าใช้ระบบ Fisheries single Window 
งบประมาณ 

สรุปผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ - มีนาคม 2560 แบ่งเป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  (ตารางที่ ๑) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการการประมงสู่ตลาดอาเซียน                
3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย  
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์   
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ - มีนาคม 2560 

 
แผนงาน/ผลปฏิบัติงาน 

สรุปแผนงาน/ผลปฏิบัติงานประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ - มีนาคม 2560 แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี  (ตารางที่ 2) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า (ไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ) 
3. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการการประมงสู่ตลาดอาเซียน         
4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 
5. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางที่ 2 สรุปแผนงาน/ผลปฏิบัติงานประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ - มีนาคม 2560 
 

กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับ  

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย  

(บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2๖0,000 ๑๒๙,๙๙๒ ๔๙.๙๙ 

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการการประมงสู่ตลาดอาเซียน                35,000 ๒๔,๓๐๘ ๖๙.๔๕ 

แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ๑๒0,000 ๗๕.๒๙๔ ๖๒.๗๔ 

พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ๔1,000 ๑๙,๕๙๒.๕๑ ๔๗.๗๙ 

กิจกรรม 
แผนงาน   
(ครั ง) 

ผลการปฏิบัติงาน   
(ครั ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ๒,๖๖๕ ๒,๐๐๙ ๗๕.๓๘ 

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้า ๕๐ ๓๗ ๖๖ 

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

๙ ๗ ๗๗.๗๘ 

แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ๑๒ ๑๕ ๑๒๕ 

พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒,๐๔๔ ๒,๔๙๘ ๑๒๒.๒๑ 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

สถิติการน าเข้าสัตว์น  า 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 และ2560  
 

ตารางท่ี 4 สรุปสถิติการน้าเข้าสัตว์น ้าเข้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ 

  
 
 

     
ภาพที่ 3 กราฟเส้นเปรียบเทียบปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕9 - มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ตุลาคม 2559 221,680 8,442,600 

พฤศจิกายน 2559 132,764 6,239,430 

ธันวาคม 2559 221,260 8,664,000 

มกราคม 2560 94,800 3,421,500 

กุมภาพันธ์ 2560 80,240 3,093,700 

มีนาคม 2560 144,270 5,446,250 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ตารางท่ี 4 สรุปสถิติการส่งออกสัตว์น ้าเข้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 

   
ภาพที่ 4 กราฟเส้นเปรียบเทียบปริมาณ มูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕9 - มีนาคม 2560 
 
 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ตุลาคม 2559 14,731 955,750 

พฤศจิกายน 2559 8,980 584,800 

ธันวาคม 2559 9,980 718,400 

มกราคม 2560 7,130 535,000 

กุมภาพันธ์ 2560 11,550 752,500 

มีนาคม 2560 16,705 1,110,850 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 
ภาพที่ 5 กราฟแท่งเปรียบเทียบปริมาณ การน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕9 - มีนาคม 2560 

 
ภาพที่ 6 กราฟแท่งเปรียบเทียบมูลค่า การน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าประจ้าเดือนตุลาคม 25๕9 - มีนาคม 2560 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

งานวิจัย 
         ไม่มีงานวิจัย 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์  
1.อัตราก้าลังของข้าราชการ มีจ้านวนจ้ากัด ท้าให้บางช่วงเวลาต้องขอใช้ข้าราชการจาก

หน่วยงานอื่นมาช่วยปฎิบัติงาน ซึ่งความรู้ด้านงานด่านตรวจสัตว์น ้าค่อนข้างจ้ากัดอาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

2.ยังไม่มีอาคารส้านักงาน และจุดบริการประชาชนของหน่วยงาน ท้าให้การอ้านวยความสะดวก
แกผู้ประกอบการมีขีดจ้ากัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ภาคผนวก 
การตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าน าเข้า-ส่งออก 
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การตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกรมประมง 
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การประชาสัมพันธ์ ด้านน าเข้า ส่งออกและเฝ้าระวังโรคสัตว์น  า และระบบFSW 
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