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บทน า 
 

รายงานสรุปผลการด้าเนินงานของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมีจุดประสงค์ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ได้
ด้าเนินงานอะไรไปบ้างในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาหน่วยงานอย่างไร จากการจัดตั งด่านตรวจ
สัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้บริการประชาชนในการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น ้า ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
                 ด่านฯ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ ประวัติหน่วยงาน ที่ตั้ง 
ช่องทางติดต่อ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พื้นที่ปฏิบัติงาน บุคลากร งบประมาณและการเบิกจ่าย แผนและ
ผลการปฏิบัติงาน สถิติการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรม
ต่างๆ ของด่านฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 ด่านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทราบผลการด าเนินงานของด่านฯ พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ส่งเสริม
การปฏิบัติงาน และแนะน าแนวทางการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป  

 
 

 
               

               
                                                                                      ด่านตรวจสัตว์น า้จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
สารบัญ 

 

                     หน้า 
บทน้า                  1 
บทบาทหน้าที่/โครงสร้าง            2 
ผู้บังคับบัญชา               3 
บุคลากร              4   
งบประมาณ             7 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง          
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น ้า                

         กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง  
         กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
แผนงาน/ผลปฏิบัติงาน              7 
       กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
       กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น ้าและเชื อดื อยา 
       กิจกรรม. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์                                             8 
สถิติการน้าเขา้สัตว์น ้า          12 
งานวิจัย            15  
ปัญหาอุปสรรค           15  
ข้อเสนอแนะ           15 
ภาคผนวก           16 



 

รายงานประจ้าปี 2561  1 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของด่านตรวจสัตวน์  าจังหวัดสุรินทร ์
ประจ า(ปีงบประมาณ ๒๕๖1) 

 
 

ประวัติด่านช่องจอม 
ช่องจอมเป็นแนวช่องเขาของเทือกเข้าพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั นเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่

สามารถเดินทางข้ามแดนติดต่อกับบ้านโอร์เสม็ด อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุดรมีชัยและเดินทางต่อไปยังเมืองเสียม
ราฐของกัมพูชาได้ 
   
                    ในอดีตช่องจอมเป็นช่องทางข้ามแดนไทย-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
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จุดผ่านแดนถาวร เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๕เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว และอ้านวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ที่
บริเวณด่านช่องจอม อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็น 1 ใน 5 จุดผ่านแดนถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ โดยให้ขยายเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง จากเดิมในเวลา 07.00 น. - 20.00 น. เปลี่ยนเป็นเลื่อนเปิดเร็วขึ น
ตั งแต่เวลา06.00 น. และปิดในเวลา 22.00 

 
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 
 

 
 

         แผนที่แสดงจุดที่ตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
 

ช่องจอม 

mailto:surinfishquarantine@gmail.com
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishquarantine-prachuap
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ภาพที่ 2  แผนที่แสดงจุดที่ตั งจุดบริการประชาชน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ของด่านตรวจสัตว์น ้า
ตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
                 พื นที่รับผิดชอบด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร ์
ตั งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต้าบลด่าน อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากที่ท้าการด่าน
ศุลกากรช่องจอมประมาณ 3 กิโลเมตร ตรงข้ามด่านศุลกากรโอเสม็ด อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา เปิดทุกวันตั งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ท้าให้มีการติดต่อสัญจรไปมาและซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างชาวไทยและกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา บริเวณด่านช่องจอม อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
ถือเป็น 1 ใน 5 จุดผ่านแดนถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้มีการขยายเวลา เปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวร 
ไทย-กัมพูชาใน 5 จุด คือ ด่านบ้านแหลม ด่านบ้านผักกาด อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี , ด่านบ้านหาด
เล็ก อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และด่านบ้านคลองลึก อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชาทั ง 5 จุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 
 

จุดบริการประชาชน ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ 
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สถานที่ตรวจสินค้าสัตว์น  าส่งออก 

ด่านศุลกากรช่องจอม ตั งขึ นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37 ลงวันที่ 27 กันยายน 2504 และ
ต่อมาได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ก้าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่าน
พรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ.2553 ปัจจุบันการแบ่งเขตการปกครองก้าหนด ต้าบลด่านให้ขึ นอยู่กับอ้าเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส้าหรับที่ท้าการด่านศุลกากรช่องจอม ตั งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 214 
(สุรินทร์-ช่องจอม) ต้าบลด่าน อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศใต้
ประมาณ 70 กิโลเมตร และด่านพรมแดนตั งอยู่สุดทางหลวงหมายเลข 214 ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ตรงข้าม
บ้านโอเสม็ด อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ของกัมพูชา 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 

 
 
 
 
บทบาทหน้าท่ี/โครงสร้าง 
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดสุรินทร์ 

 

ภารกิจในการออกใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้กับประชาชนในช่วงแรก ได้
มอบหมายให้ส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  

ได้มีการจัดตั งด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ตามค้าสั่งกรมประมงที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การตั งด่านตรวจสัตว์น ้า จังหวัดกาญจนบุรี และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 

ตามที่กรมประมงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต” การเปลี่ยนช่ือหน่วยงานในครั งนี 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันยิ่งขึ น โดยมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 3 ฝ่าย  1 หน่วยงาน ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขตจ้านวน 3 ศูนย์ และด่านตรวจ  สัตว์น ้าจ้านวน 24 ด่าน และด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ เป็น
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

หน่วยงานที่จัดตั งภายในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการ
ผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ได้มีเจ้าหหน้าที่มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเปิดให้บริการ
ประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใช้
ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอกาบเชิง และได้ใช้ตู้ตรวจการของด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ เป็นที่ท้าการส่วนหน้าด่าน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี  

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่ านสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต
และป้องกันการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้าราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3)  ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจา้ของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(4)  ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเช่ือมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น ้าในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ 

(5)  ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น ้า (Health Certificate) ประกอบการส่งออก ซากสัตว์น ้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย  

(6)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรฐัเจ้าของท่าและงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

(7)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ผู้บริหารระดับสูง 
 

       

                                             
 

                                       ดร.คณิศร์ นาคสังข์ 
     ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต     
 
 
  

                                         
 

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

บุคลากรของหน่วยงาน  

 
 
 

                                               นายสันติชัย  แก้วสีนวล   
                                             นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
                                  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ 
อายุ  ๔6 ปี 
จบการศึกษา วิทยาสาสตรบัณฑิต(ประมง) 
 
 

     
 
                                 

                                                    นายโกวิทย์   ยงไธสง     

                                         เจ้าพนักงานประมง (จ้างเหมาบริการ) 
อายุ ๒๕ ปี 
จบการศกึษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง(ประมง) 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

การพัฒนาบุคลากร 
  
งบประมาณ 

สรุปผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2561   แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  (ตารางที่ ๑) 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น ้า              
3. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง  
4. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน   

 
 
 
การพัฒนา 
บุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ในรอบ งบปีงบประมาณ 2561 
 - อบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง ส้าหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที ่18 
- 19 พฤศจิกายน 2560 

-อบรม หลักสูตร ด้านการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีความรับผิดชอบ โครงการย่อย”โครงการ Para fish 
taxonomist” ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร   ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

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

 ได้มีการจัดซื อตู้คอนเทรนเนอร์ส้านักงาน ตามงบประมาณ กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดสุรินทร์ ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า 
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการผลิต การตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าที่ผิดกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ที่ประสงค์จะท้า
การน้าเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดแผ่นแดนถาวรช่องจอม 
 
แผนการปฏิบัติงานในช่วงถัดไป 

- ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ 
- การตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ปฏิบัติงานปกติ

อย่างเคร่งครัด 
- การพัฒนาส้านักงานฯ ให้สะอาด โดยท้ากิจกรรม ๕ ส. ทุกเดือน 
- ปฏิบัติภายใต้ พรบ.อ้านวยความสะดวกฯ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการประชาชน อย่างเคร่งครัด 
- ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมประมง  

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับ  

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย  

(บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 379,000 378,975.76 99.99 

 พัฒนาและบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์
น ้า                          30,000 29,978 99.93 

บุคลากรภาครัฐด้านการประมง 39,000 39,000 100 

จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
492,622 492,621.5 100 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ผลแผนงาน/ผลปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
 

กิจกรรม 
หน่วย  แผนรวม  

ผลรวม 
นับ 

 ต.ค.60-ก.ย.
61  

รวมทุกกจิกรรม 
ครั ง/

ตัวอย่าง              15,684  
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

 ครั ง/
ตัวอย่าง  

               
4,313               5,566  

1.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภณัฑ์  ครั ง/
ตัวอย่าง  

               
2,364               3,850  

1.1.1 สุ่มตัวอย่างสตัว์น ้าในประเทศ 
 ตัวอย่าง  

                      
-                        -    

1.1.2 สุ่มตัวอย่างสตัว์น ้าน้าเข้า 
 ตัวอย่าง  

                   
540                   965  

1.1.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง 
 ตัวอย่าง  

                     
12                      -    

1.1.4 ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตวน์ ้าและ
ผลิตภณัฑ์ น้าเข้า 

 ครั ง  
               

1,080               2,045  
1.1.5 ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตวน์ ้าและ
ผลิตภณัฑ์ ส่งออก 

 ครั ง  
                   

732                   840  
1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถาน
ประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 

 ครั ง/
ตัวอย่าง  

                       
2                      -    

1.2.1 ตรวจสอบการค้าปัจจยัการผลิต 
 ครั ง  

                       
2                      -    

1.2.2 ตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก ปัจจัย
การผลิต 

 ครั ง  
                      
-                        -    

1.2.2.1 การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ใน
การประมง 

 ครั ง  
                      
-                        -    

     - ตรวจสอบการนา้เข้า   ครั ง  
                      
-                        -    

     - ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 
                      
-                        -    

1.2.2.2 การตรวจสอบอาหารสัตว์น ้า ครั ง 
                      
-                        -    

     - ตรวจสอบการนา้เข้า  ครั ง 
                      
-                        -    
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

     - ตรวจสอบการส่งออก ครั ง 
                      
-                        -    

1.2.3 ร้านค้า โรงงาน สถานประกอบการ ตัวอย่าง 
                      
-                        -    

1.3 ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส้าคัญการ
ขึ นทะเบียน ฉบับ 

                      
-                        -    

     - ออกใบข้อเท็จจริงการน้าเข้า ส่งออก 
วัตถุอันตราย ฉบับ 

                      
-                        -    

     - ออกใบอนุญาตน้าเข้า ผลติ ส่งออก วัตถุ
อันตราย ฉบับ 

                      
-                        -    

1.4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการ
น้าเข้าและส่งออกสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้าและ
ผลิตภณัฑ ์

 ครั ง  
               

1,824  
             1,521  

     - การตรวจในพื นท่ีปฏิบัติงานปกติ  ครั ง  
               

1,800               1,443  

     - การตรวจนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ  ครั ง  
                     

24                     78  
1.5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น ้าท่ีผิดกฎหมาย
ภายในประเทศ 

 ครั ง  
                       

3                      -    

1.6 การประชาสัมพันธ์  ครั ง  
                   

120                   195  

      - การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์  ครั ง  
                     

60                     82  

      - การให้ค้าแนะน้า  ครั ง  
                     

60                   113  
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และเชื อดื อยา 

 ครั ง/
ตัวอย่าง  

                     
12                     61  

2.1 ตรวจสอบสัตว์น ้านา้เข้าที่ต้องอายัด 
กักกัน 

 ครั ง  
                      
-                        -    

2.2 ตรวจตดิตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสตัว์น ้า 
ณ สถานกักกัน 

 ครั ง  
                      
-                        -    

2.3 ประชาสมัพันธ์ การป้องกันโรคจากสตัว์
น ้าน้าเข้า 

 ครั ง  
                     

12                     61  
2.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน้าเข้าสัตว์น ้า
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 

 ครั ง  
                      
-                        -    

2.5 สุ่มตัวอยา่งสัตว์น ้าน้าเข้าเพื่อตรวจ
วิเคราะหโ์รค   

 ตัวอย่าง  
                      
-                        -    

2.6 ด้าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พัก  ครั ง                                            -    
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ซากสัตว์น ้า -    

2.7 ตรวจสอบสถานกักกันสตัว์น า้และที่พัก
ซากสัตว์น ้า 

 ครั ง  
                      
-                        -    

2.8 ให้ค้าแนะน้าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น ้า
และที่พักซากสตัว์น ้า 

 ครั ง  
                      
-                        -    

2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกนัสัตว์น ้า
และที่พักซากสตัว์น ้า 

 ครั ง  
                      
-                        -    

3. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็น
มาตรฐาน 

 ครั ง  
                      
-                        -    

3.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเขา้เทียบท่า 
(เรือประมงต่างประเทศ) 

 ครั ง  
                      
-                        -    

3.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั ง 
                      
-                        -    

     - เรือขนถ่ายสัตว์น ้า / เรือประมง ครั ง 
                      
-                        -    

     - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั ง 
                      
-                        -    

3.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น ้า / เรอืขนถ่าย
สัตว์น ้า 

ครั ง 
                      
-                        -    

3.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้า ครั ง 
                      
-                        -    

3.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า 
ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

ครั ง 
                      
-                        -    

3.6 รายงานและประสานงานเกีย่วกับข้อมูล
เรือประมงและการน้าเข้าสัตว์น ้ากบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศ และนอกประเทศ 

ฉบับ 
                      
-    

                    -    
3.7 ตรวจสอบยืนยันข้อมลูเรือประมงกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

ครั ง 
                      
-                        -    

3.8 ตอบปัญหาและแกไ้ขปัญหาการใช้งาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

ครั ง 
                      
-                        -    

3.9 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการจับคู่ CC 
และ IMD ของแต่ละด่านเข้าฐานข้อมูลรวม 

ครั ง 
                      
-                        -    

3.10 ให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ
เจ้าหน้าท่ีด่านในการปฏิบัติงานตามมาตรการ 
PSM 

ครั ง 
                      
-    

                    -    
3.11 ประสานการตรวจสอบ AREP และแจ้ง
เตือนความผิดปกติของเรือประมงต่างประเทศ 
แก่ หน่วยงานในพื นท่ี  

ครั ง 
                      
-    

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

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์

ฉบับ 
               

5,788             10,057  
4.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น ้า
ผ่านระบบ Fisheries Single Window 

ฉบับ 
               

5,052               9,827  
4.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การ
ประมง พ.ศ. 2558 

ฉบับ 
               

1,080               2,825  
     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสตัว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF2)  

ฉบับ 
               

1,080               2,102  
     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF4)  

ฉบับ   
                 723  

     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF6) 

ฉบับ   
                    -    

     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์
น ้าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) 

ฉบับ   
                    -    

4.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

ฉบับ 
               

2,892               4,969  

     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 
               

1,080               2,121  

     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ร. 7 ฉบับ 
               

1,080               2,048  

     - ร. 8 ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ร. 9 ฉบับ 
                   

732                   800  
4.1.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสตัว์
น ้าน้าเข้า (IMD) 

ฉบับ 
               

1,080               2,033  
4.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น ้า
ด้วยระบบเอกสาร (Manual) 

ฉบับ 
                   

736                   230  
4.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การ
ประมง พ.ศ. 2558 

ฉบับ 
                   

732                   230  
     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสตัว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF2)  

ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF4)  

ฉบับ 
                   

732                   230  
     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า (DOF6) 

ฉบับ 
                      
-                        -    
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์
น ้าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ 

                      
-                        -    

4.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับ 

                       
3                      -    

     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 
                       

1                      -    

     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ร. 7 ฉบับ 
                       

1                      -    

     - ร. 8 ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ร. 9 ฉบับ 
                       

1                      -    
4.2.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสตัว์
น ้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ 

                       
1                      -    

4.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและ
ระเบียบอื่นๆ ฉบับ 

                      
-                        -    

     - ใบรับรองซากสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก ฉบับ 
                      
-                        -    

     - ใบรับรองสุขอนามัยสตัว์น ้ามีชีวิตเพื่อ
การบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับ 

                      
-                        -    

     - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสตัว์
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) ฉบับ 

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

 
ตารางท่ี 2 สรุปแผนงาน/ผลปฏิบัติงานประจ้าปี 2561 
 

สรุปแผนงาน/ผลปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี  

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื อดื อยา 

         3. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
แผนงาน 
(ครั ง) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(ครั ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

4,313 
 

5,566 
 

129 
 

2.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และเชื อดื อยา 

12 61 508.3 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5,788 
 

10,057 
 

173.7 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ตารางท่ี 3 สรุปสถิติการน้าเข้าสัตว์น ้าประจ้าปี 2561 

 
 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

                

           

 
 

 
 

เดือน ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
มกรคม 115,410 4,392,600 

กุมภาพันธ์ 99,383 3,924,840 
มีนาคม 142,550 4,180,625 
เมษายน 55,055 2,680,425 

พฤษภาคม 113,733 5,506,830 
มิถุนายน 190,547 5,936,260 
กรกฎาคม 247,855 9,533,130 
สิงหาคม 244,804 9,914,200 
กันยายน 211,910 9,794,150 
ตุลาคม 158,232 8,080,960 

พฤศจิกายน 175,835 7,250,070 
ธันวาคม 72,445 3,416,950 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

    ตารางท่ี ๔ สรุปสถิติการส่งออกสัตว์น ้าประจ้าปี 2561 

          

 
 

เดือน ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 
มกรคม 5,544 399,934.15 

กุมภาพันธ์ 5,260 368,548.15 
มีนาคม 3,030 252,760.03 
เมษายน 10,818.41 2,286,587.88 

พฤษภาคม 47,090.13 6,161,200.58 
มิถุนายน 321,598.38 30,932,182.34 
กรกฎาคม 427,456 37,496,026.54 
สิงหาคม 490,550.92 45,912,093.79 
กันยายน 358,912.22 30,905,843.51 
ตุลาคม 266,902.51 21,608,115.12 

พฤศจิกายน 381,622.20 36,307,741.14 
ธันวาคม 382,605.18 36,830,097.87 
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ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 
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ภาพที่  กราฟแท่งเปรียบเทียบมูลค่า การน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าระหว่างเดือนมกราคม 2561-ธันวาคม 2561 
 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  22 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

      กราฟวงกลมสถิติมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 
 

 

 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  23 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

       กราฟวงกลมสถิติมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 

 
 
 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  24 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

กราฟวงกลมสถิติปริมาณการน้าเข้าสัตว์น ้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 
 
 

 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  25 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

กราฟวงกลมสถิติปริมาณการส่งออกสัตว์น ้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 
 

 
 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  26 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  27 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

งานวิจัย 
     ไม่มีงานวิจัย 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

  1. บุคลากรไม่เพียงพอ มีข้าราชการ 1คน และจ้างเหมาบริการ (เจ้าพนักงานประมง) 1 คน 
          2. ด้านผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจขั นตอน และระเบียบการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง 
พบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการค้าตามรูปแบบการค้าชายแดนบางครั งผู้ประกอบการเองก็ไม่เข้าใจถึงขั นตอน ในการ
ขออนุญาตน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น ้า ไม่ทราบถึงข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ และเป็นชาวกัมพูชา รวมทั งภาษา 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1.ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  28 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ภาพผนวก 
ตรวจผลิตภัณฑ์ส่งออก 
 

 

 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  29 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 

 



 

รายงานประจ้าปี 2561  30 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 

 

 
 

 



 

รายงานประจ้าปี 2561  31 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ตรวจสินค้าน าเข้า 

 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ้าปี 2561  32 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ประชุมผู้ประกอบการและประชาสัมพนัธ์ ด้านน าเข้า-ส่งออก สัตว์น า้และผลติภัณฑ์สัตว์น า้ 

 

 



 

รายงานประจ้าปี 2561  33 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

ตรวจร่วมบูรณาการกบัหน่ยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 
 



 

รายงานประจ้าปี 2561  34 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ้าปี 2561  35 

 

ด่านตรวจสตัว์น  าจังหวดัสรุินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตัว์น  าเขต ๑ (เชียงราย) 
กองควบคุมการค้าสตัว์น  าและปัจจัยการผลติ  กรมประมง 

 

กจิกรรมร่วมกบัส านักงานประมงจงัหวดัสุรินทร์ 

 

 

 


