
 
 
       

 

            แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกนั                             
                       ลกัลอบน าเขา้-ส่งออก สินคา้สัตวน์ ้า  
    

   
 
                            ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัสุรินทร์ 

              ศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์า้เขต1(เชียงราย) 
                   กองควบคุมการคา้สตัวน์ ้ าและปัจจยัการผลิต 
                   กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 



ด่านตรวจสตัวน์ ้ าจงัหวดัสุรินทร์ 
 

เป็นหน่วยงานในสังกดัศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตวน์ ้ า เขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้ า

และปัจจยัการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จดัตั้งข้ึนตามค าสั่งกรมประมงท่ี ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การตั้งด่านตรวจ
สัตวน์ ้า จงัหวดักาญจนบุรี และด่านตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัสุรินทร์ 

มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และป้องกนัปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเขา้ น าออก น าผ่านสัตวน์ ้ า

และปัจจยัการผลิต ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนงัสือรับรองน าเขา้ น าออก น าผา่นสัตวน์ ้ าและปัจจยัการ

ผลิต และป้องกนัการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 
2558 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 
พระราช บญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร
ซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการมาตรการรัฐเจา้ของท่า กกักนัหรืออายดัสินคา้สัตวน์ ้ าและปัจจยั
การผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่ อให้ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย  ท่ีก าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

4. ท าหน้าท่ีเป็นจุดให้บริการ และให้ค  าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบ
สนบัสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีด่านกกัสัตวน์ ้าในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  

5. ใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองสุขภาพซากสัตวน์ ้า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตวน์ ้าไป
ยงัต่างประเทศตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการตามมาตรการรัฐเจา้ของท่าและงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ 

7. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  



 

  

ท่ีตั้ง 
 อาคารกองงานปศุสัตวอ์  าเภอกาบเชิง ถ.สุรินทร์-กาบเชิง 

อ.กาบเชิงจ.สุรินทร์ 
โทรศพัท ์044559325  e-mail :surinfishquarantine@gmail.com 

 

อตัราก าลงั 
         ขา้ราชการ 
1. นายสันติชยั แกว้สีนวล                นกัวชิาการประมงปฏิบติัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                                         หวัหนา้ด่านตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัสุรินทร์  
2.นายโกวทิย ์ยงไธสง                      เจา้พนกังานประมง (จา้งเหมาบริการ)  
 

          
 
 
 
 



 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกนัลกัลอบน าเขา้-ส่งออก                                        

สินคา้สตัวน์ ้ า 
            
  
                                                                   หลกัการและเหตุผล 
            
           ด่านตรวจสัตว์น ้ าจงัหวดัสุรินทร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสัตว์น ้ า เขต 1 
(เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตวน์ ้ าและปัจจยัการผลิต มีหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน
ปราบปรามและตรวจสอบสัตวน์ ้ า ซากสัตวน์ ้ า ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าและปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าการน าเขา้ ส่งออก น าผา่นหรือน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ การครอบครอง การเพาะพนัธ์ุและด าเนิน
กิจการสวนสัตวส์าธารณะพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 พระ
ราช บญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึง
สินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาตรการป้องกัน
ลกัลอบการน าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ า ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยควบคุมมิให้มีการน าเขา้-ส่งออกสัตวน์ ้ าท่ีผิด
กฎหมายและไม่ไดรั้บอนุญาต ตามแนวพรมแดนระหวา่งประเทศ ดงันั้นการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังาน 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

บทวเิคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ 
  จากภารกิจของด่านตรวจสัตว์น ้ าจงัหวดัสุรินทร์ ในการป้องกันการลักลอบน าเข้า-ส่งออกสินค้า

สัตวน์ ้า ตามแนวชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นประเทศกมัพูชา  
 

 

 
 

 
 

 



  
 
                                   แผนทีจั่งหวดัสุรินทร์ 

 
 



            1.วเิคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
                   จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานป้องกันลักลอบน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตวน์ ้ า     
ท่ีจ  าเป็นต้องมีการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงานในพื้นท่ีรับผิดชอบไว ้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ด้าน
บุคลากรของด่านและดา้นการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูป้ระกอบการกบัเจา้หนา้ท่ีด่าน  
  
        1.1 ดา้นเจา้หน้าท่ี ซ่ึงด่านตรวจสัตวน์ ้ าจงัหวดัสุรินทร์จากจ านวนบุคลากรของท่ีมีจ านวนนอ้ย มี
ภารกิจท่ีตอ้งรับผดิชอบในงานออกใบอนุญาตน าเขา้-ส่งออกสัตวน์ ้าและงานตรวจสินคา้สัตวน์ ้า ประจ าจุดตรวจ 
ในพื้นท่ีปกติคือบริเวณด่านช่องจอมจากวิเคราะห์ถึงปัญหาในการตรวจป้องกนัลกัลอบของเจา้หน้าท่ีพบว่ามี
เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอในการออกปฏิบติังานป้องกนัและขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบสินคา้
และการป้องกนัลกัลอบ 
        
         1.2 ดา้นผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจขั้นตอน และระเบียบการน าเขา้-ส่งออกสินคา้
ประมง พบวา่ส่วนใหญ่ยงัเป็นการคา้ตามรูปแบบการคา้ชายแดนบางคร้ังผูป้ระกอบการเองก็ไม่เขา้ใจถึงขั้นตอน 
ในการขออนุญาตน าเขา้-ส่งออกสัตวน์ ้า ไม่ทราบถึงขอ้กฎหมายท่ีมีการบงัคบัใช ้และเป็นชาวกมัพูชา 
 
  
 
2 แนวคิดและข้อเสนอแนะ 
                   จากการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบติังานป้องกนัลกัน าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ า ตามแนวพรมแดน
ไทย-กมัพูชา เขตพื้นท่ีรับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรช่องจอม จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบติังาน
และแนวทางการพฒันา ทบทวนกระบวนงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
  
  2.1จากการท่ีด่านตรวจสัตวน์ ้ าจงัหวดัสุรินทร์ อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีจ  านวน 2 นายมีอตัราก าลงั
เจา้หน้าท่ีน้อยเพื่อให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการออกปฏิบติังานวิเคราะห์
สภาพพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการลกัลอบ โดยการน าเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใชก้ารติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีส าคญัคือการบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศุลกากร  ทหาร ฝ่ายปกครอง 
ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจพืช และด่านกักกันสัตว์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันลักลอบโดยเฉพาะ
เจา้หน้าท่ีจากฝ่ายทหาร  และฝ่ายปกครอง ด่านตรวจสัตวป่์า จะมีก าลงัพลตรวจร่วมประจ าวนัๆละ  3 คร้ังและ
คอยประสานงานเม่ือพบส่ิงผิดปกติจะไดเ้ขา้ตรวจสอบทนัท่วงที หรือออกตรวจร่วมกนักบัด่านตรวจพืช  และ



ด่านกักกันสัตว์ เป็นด่านบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานป้องกันลักลอบ
น าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                   จุดผา่นแดนบริเวณด่านพรมแดนถาวรช่องจอม จดัเจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายทหาร  และฝ่ายปกครอง ด่าน
ตรวจสัตวป่์า โดยแบ่งเป็น  3  ช่วง  ดงัน้ี 
  1)  เวลา  06.00 – 07.30  น. 
  2)  เวลา  15.30 – 16.30  น 
                           3)  เวลา  18.30 –19.30  น 
ทางด่านตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัสุรินทร์จึงเขา้ตรวจร่วมอยูเ่ป็นประจ า 
                   2.3 ด้านผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความรู้ข้อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
สัตวน์ ้ า จะจดัให้มีการประชุมช้ีแจงถึงขั้นตอนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้-ส่งออก และประชาสัมพนัธ์โดย
การผ่านตวัแทนผูป้ระกอบการชาวกมัพูชาและเพื่อให้ทราบและติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของด่านฯได ้โดยตรง หรือ
ผา่นทาง เวบ็ไซต์มีผูป้ระกอบการขอท่ีน าเขา้-ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ท่ีเป็นประจ า ประมาณ 
20 ราย 
        
 

                       วเิคราะห์ความเส่ียงการลกัลอบน าเข้า ส่งออกสัตว์น า้ ซากสัตว์น า้ผลติภัณฑ์ 
      ดา้นยานพาหนะ  จากการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการลกัลอบสินคา้สัตวน์ ้ า ผ่านทางด่านตรวจ
สัตวน์ ้ าสุรินทร์ ผา่นชองพรมแดนถาวรช่องจอม  พบว่าไม่มีการลกัลอบน าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ า  ทั้งน้ีสืบ
เน่ืองจากการปฏิบติังานร่วมกนัแบบบูรณาการ ภายใตด่้านในสังกดักระทรวงเกษตร ฝ่ายทหาร  ฝ่ายปกครอง 
ด่านตรวจสัตวป่์า และด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุรินทร์มีช่องทางเขา้-ออกเพียงช่องทางเดียวและบริเวณแนวชายแดนก็
มีร้ัวกนัอย่างมิดชิดยากแก่การลกัลอบ  อีกทั้งแต่ละด่านในพรมแดนไทย-กมัพูชาเพิ่มมาตรการท่ีเคร่งครัดและ
เขม้ขน้ในการตรวจสอบป้องกนัสินคา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี  
     ดา้นช่วงเวลา  ส าหรับความเส่ียงในด้านช่วงเวลา เน่ืองจากช่วงเช้าเป็นช่วงแรกท่ีด่านเปิดท าการ (ด่านเปิด 
ระหว่างเวลา 06.00น.- 22.00น.) ด่านพรมแดนเพิ่งเปิดท าการและช่องค ่า 18.00 เป็นตน้ไป จึงเป็นช่องทางให้
ส าหรับผูท่ี้กระท าการลกัลอบน าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ าและสินคา้อ่ืนๆอาจน าช่องโหวด่า้นเวลาในช่วงน้ีมา

กระท าการผิดกฎหมาย ท าให้ระดับความเส่ียงในการลักลอบน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น ้ า แต่ภายใต้ความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกนัของด่านในสังกดักระทรวงเกษตรการ ภายใตด่้านในสังกดักระทรวงเกษตร ฝ่าย
ทหาร  ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจสัตวป่์า และด่านตรวจสัตวน์ ้ าสุรินทร์ ท่ีท างานแบบเอ้ือเฟ้ือแก่กัน ท่ีช่วยกัน
สอดส่องดูแลสินคา้เกษตร น าเขา้-ส่งออก ท าใหก้ารลกัลอบสินคา้มีปริมาณลดลง อยูใ่นความความเส่ียงต ่า  

 

 
  



 

        การปฏบัิติงานการท างานบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายทหาร  ฝ่าย                                     

                                   ปกครอง ด่านตรวจสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์น า้สุรินทร์                                               

                     
 

 



 
 
เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
  ๑. เพื่อออกตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น ้ า ซากสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์
สัตวน์ ้า รวมทั้งปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตสัตวน์ ้าระหวา่งประเทศ 
  ๒. เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่าย
ปกครอง ด่านตรวจสัตวป่์า 
  ๓. เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ี 



  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการตรวจป้องกันการลักลอบสินค้าสัตว์น ้ า เพ่ื อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
1. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้ า โดยประสานงานเจ้าหน้าท่ีด่านพรมแดน เช่น

หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายทหาร  ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจสัตวป่์า และด่านศุลกากร ขอความร่วมมือ
การป้องกนัการลกัลอบสินคา้สัตวน์ ้า 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับขั้นตอนการขอและออก
ใบอนุญาต วา่มีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากและไม่ใชเ้วลานาน ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสินคา้มีชีวติ 

3.สร้างเครือข่ายหรือการท างานแบบบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู่ระดบั
อาเซียน 

4. เน่ืองจากปัจจุบนัทางรัฐบาล โดยมอบหมายให้ทางกรม มีนโยบายและออกมาตรการตรวจสอบ
ป้องกันการลักลอบอย่างจริงและเข้มข้นมากกว่าเดิม เน่ืองจากป้องการประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU 
Fishing) ทางด่านจึงอาศยัโอกาสน้ีในการท างานเชิงรุกร่วมกับทางทหารและทหารในพื้นท่ี ในการ
ตรวจสอบและเพิ่มความถ่ีมากข้ึนในการตรวจป้องกนัการลกัลอบอีกแนวรุกหน่ึง เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดี 
ต่อการน าสินคา้น าเขา้และส่งออก และผูบ้ริโภคไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ  

 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            
           1. มีการบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีมากข้ึน 
           2. ผูป้ระกอบการมีการขออนุญาตน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตวน์ ้ าให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อลดปัญหา    
การลกัลอบน าเขา้-ส่งออก 
  3.สามารถปฏิบติังานป้องกนัลกัลอบน าเขา้-ส่งออกสินคา้สัตวน์ ้าไดมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
  

 

 



 


