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บทน า 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยมีจุดประสงค์ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์          
ได้ดำเนินงานอะไรไปบ้างในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาหน่วยงานอย่างไร จากการจัดตั้งด่านตรวจ
สัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้บริการประชาชนในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
                 ด่านฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ ประวัติหน่วยงาน ที่ตั้ง 
ช่องทางติดต่อ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ พื้นที่ปฏิบัติงาน บุคลากร งบประมาณและการเบิกจ่าย แผนและ
ผลการปฏิบัติงาน สถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรม
ต่างๆ ของด่านฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ด่านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทราบผลการดำเนินงานของด่านฯ พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ส่งเสริม
การปฏิบัติงาน และแนะนำแนวทางการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป  

 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                         ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สารบญั 
 

เร่ือง                     หน้า 
บทน า                  
ประวตัดิ่านช่องจอม                                                                                                  ๑ 
บทบาทหน้าที/่โครงสรา้ง          ๖ 
ผูบ้งัคบับญัชา              ๘ 
บุคลากร            ๙ 
การพฒันา                                                                                                             ๑๐   

แผนการปฏบิตังิาน                    ๑๑ 
งบประมาณ                     ๑๑    

-กจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้ประมง                 
-กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการ ทรพัยากรสตัวน์ ้า                

        -กจิกรรมบุคลากรภาครฐัดา้นการประมง  
       - กจิกรรมจดัระเบยีบการประมงใหเ้ป็นมาตรฐาน 
แผนงาน/ผลปฏบิตังิาน                      ๑๒  
       -กจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้ประมง 

       -กจิกรรมเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคสตัวน์ ้าและเชือ้ดือ้ยา 

       -กจิกรรมพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์                                          

สถติกิารน าเขา้และสง่ออกสตัวน์ ้า        ๑๗  
งานวจิยั            ๑๙ 
ปัญหาอุปสรรค           ๑๙ 
ขอ้เสนอแนะ           ๑๙ 
ภาคผนวก           ๒๐



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

รายงานสรปุผลการด าเนินงานของด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์
ประจ า(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

 

 

ประวติัด่านช่องจอม 

ช่องจอมเป็นแนวช่องเขาของเทือกเข้าพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกัน้เขตแดนไทย -กัมพูชา            
ที่สามารถเดนิทางขา้มแดนตดิต่อกบับ้านโอร์เสมด็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุดรมชียัและเดนิทางต่อไปยงั
เมอืงเสยีมราฐของกมัพชูาได ้
   

ในอดีตช่องจอมเป็นช่องทางข้ามแดนไทย-กัมพูชา ที่ใหญ่ที่สุดของจงัหวัดสุรินทร์มีการค้า
ชายแดนระหว่างชุมชนทีอ่ยู่ตรงขา้มกนัตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา แต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและท า
ให้รฐัต้องขาดรายได้ ต่อมาภายหลงัการค้ามมีูลค่าเพิม่สูงขึ้น กรมศุลกากรจึงได้ด าเนินการจดัตัง้ด่าน
ศุลกากรช่องจอม เพื่อการจดัเก็บรายได้และจดัระเบียบการค้าชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
   

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดม้กีารประกาศปิดพรมแดนไทย-กมัพูชา เนื่องจากเกดิสงครามในกมัพูชา 
จากสถานการณ์ความไม่สงบและมีการสู้รบตามชายแดนไทย -กัมพูชา มีผลต่อการค้าชายแดนของ
ประชาชนทัง้สองประเทศต้องยุตลิงและกรมศุลกากรเหน็ว่าควรปฏบิตัหิน้าที่มคีวามไม่ปลอดภยัในชวีติ
และทรพัย์สนิของทางราชการ จงึอนุมตัใิหย้้ายที่ท าการด่านศุลกากรช่องจอมไปอยู่ในตวัจงัหวดัสุรนิทร์
โดยเช่าอาคารสองชัน้ เลขที่ ๑๓๕ ตรอกศรไีผทสมนัต์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์เป็นที่ท าการด่าน
ศุลกากรช่องจอมชัว่คราว จนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ การสูร้บในกมัพูชาได้ยุตลิงกระทรวงมหาดไทยจงึ
ประกาศเปิดจุดผ่านแดนชัว่คราวทีช่่องจอม ช่องกร่าง และช่องปลดต่าง เพือ่การน าเขา้ไมจ้ากกมัพชูา 
   

ส าหรบัด้านการค้าชายแดน ผลจากการสู้รบในกมัพูชาเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ชาวกมัพูชาต้อง
ประสบความอดอยากและเกดิปัญหาความไม่สงบมกีารปลน้สดมภ์ตามแนวชายแดนไทย -กมัพูชา สรา้ง
ความเดอืนรอ้นใหป้ระชาชนที่อาศยัในพื้นที่ชายแดน เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าวและส่งเสรมิเศรษฐกจิใน
พื้นที่ชายแดนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจึงมีข้อตกลงเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจอม 
ก าหนดให้เปิดทุกวนัเสาร์และอาทติย ์จ ากดัวงเงนิการคา้รายละไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐.-บาท ห้ามยานพาหนะ
ผ่านขา้มแดนและจ ากดัพืน้ทีก่ารขา้มแดนในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากชายแดน การปิดจุดผ่อนปรนการคา้
เมื่อวนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เนื่องจากเกิดสงครามในกมัพูชาอกีและหลงัจากเหตุการณ์ไม่สงบใน



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

กมัพชูายุตลิง จงึไดป้ระกาศเปิดจุดผ่อนปรนการคา้ใหม่อกีครัง้ เมื่อวนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๒ ก าหนดให้
เปิดทุกวนัเสารแ์ละอาทติยร์ะหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยไม่จ ากดัวงเงนิการคา้ แต่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายของทัง้สองประเทศ จ ากดัพื้นที่ข้ามแดนไม่เกิน ๑,๕๐๐ เมตร ในเขตแดนของแต่ละฝ่ายและ
ผ่อนผนัให้-ยานพาหนะผ่านเขา้-ออก เพื่อขนส่งสนิค้าได้ในวนัเปิดจุดผ่อนปรนการคา้เท่านัน้ ต่อมาเมื่อ
การค้าขยายตัวสูงขึ้นจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร  เมื่อ ๑ 
กนัยายน ๒๕๔๕เมื่อวนัที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการคา้ชายแดน การท่องเทีย่ว 
และอ านวยความสะดวกในการสญัจรขา้มแดน ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรไทย-กมัพูชา ที่บรเิวณด่านช่องจอม 
อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรนิทร์ ถอืเป็น ๑ ใน ๕ จุดผ่านแดนถาวรที่คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบ โดยให้
ขยายเพิม่เตมิ ๓ ชัว่โมง จากเดมิในเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เปลีย่นเป็นเลื่อนเปิดเรว็ขึน้ตัง้แต่เวลา
๐๖.๐๐ น. และปิดในเวลา ๒๒.๐๐ 

 

ท่ีตัง้  อาคารส านักงานปศุสตัว์อ าเภอกาบเชิง ถนนสุรนิทร์-กาบเชิง ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง          
จงัหวดัสุรนิทร ์๓๒๒๑๐   
โทรศพัท:์ ๐ ๔๔๕๕ ๙๓๒๕   
e-mail: surinfishquarantine@gmail.com  
website: http:// www๔.fisheries.go.th/local/index.php/main/site๒/fishquarantine-Surin 
 

 
 

         แผนทีแ่สดงจุดทีต่ ัง้ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทร ์
 

ช่องจอม 

mailto:surinfishquarantine@gmail.com
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishquarantine-prachuap


 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๓ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 

ภาพท่ี ๒  แผนทีแ่สดงจุดทีต่ ัง้จุดบรกิารประชาชน บรเิวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ของด่านตรวจสตัว์
น ้าตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทร ์
                 พื้นท่ีรบัผิดชอบด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรินทร ์
ตัง้อยู่บรเิวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร ์ห่างจากที่ท าการด่าน
ศุลกากรช่องจอมประมาณ ๓ กิโลเมตร ตรงข้ามด่านศุลกากรโอเสม็ด อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุดรมชียั 
ประเทศกมัพูชา เปิดทุกวนัตัง้แต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ท าให้มีการติดต่อสญัจรไปมาและซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างชาวไทยและกมัพชูาจุดผ่านแดนถาวรไทย-กมัพชูา บรเิวณด่านช่องจอม อ าเภอ
กาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร์ ถอืเป็น ๑ ใน ๕ จุดผ่านแดนถาวรที่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ ให้มกีารขยาย
เวลา เปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวร ไทย-กมัพูชาใน ๕ จุด คอื ด่านบา้นแหลม ด่านบ้านผกักาด อ าเภอโป่ง
น ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบุร,ี ด่านบา้นหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด และด่านบา้นคลองลกึ อ าเภอ
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว หลงัจากทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหข้ยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-
กมัพชูาทัง้ ๕ จุดเมื่อวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

 

 

 

จุดบริการประชาชน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๔ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 
 

 

 
 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๕ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 
 

สถานท่ีตรวจสินค้าสตัวน์ ้าส่งออก 

ด่านศุลกากรช่องจอม ตัง้ขึ้นตามกฎกระทรวงฉบบัที่ ๓๗ ลงวนัที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๐๔ 

และต่อมาได้มกีารยกเลกิและแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ก าหนดท่าหรอืที่ สนามบนิศุลกากร ทาง

อนุมตั ิด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๓ ปัจจุบนัการแบ่งเขตการปกครองก าหนด ต าบลด่าน

ใหข้ึน้อยู่กบัอ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร ์ส าหรบัทีท่ าการด่านศุลกากรช่องจอม ตัง้อยู่รมิถนนทางหลวง

หมายเลข ๒๑๔ (สุรนิทร์-ช่องจอม) ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร์ ห่างจากตวัเมอืงจงัหวดั

สุรินทร์ไปทางทิศใต้ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร และด่านพรมแดนตัง้อยู่สุดทางหลวงหมายเลข ๒๑๔       

ตดิชายแดนไทย-กมัพชูา ตรงขา้มบา้นโอเสมด็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุดรมชียั ของกมัพชูา 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๖ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 
 
 

บทบาทหน้าท่ี/โครงสร้าง 
ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรินทร ์

ภารกจิในการออกใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑ์สตัวน์ ้าให้กบัประชาชนใน
ช่วงแรก ไดม้อบหมายใหส้ านกังานประมงจงัหวดัสุรนิทร ์เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน  

ได้มกีารจดัตัง้ด่านตรวจสตัว์น ้าจงัหวดัสุรนิทร์ ตามค าสัง่กรมประมงที่ ๕๗๒/๒๕๕๗ ลง

วนัที่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การตัง้ด่านตรวจสตัว์น ้า จงัหวดักาญจนบุรี และด่านตรวจสตัว์น ้ า

จงัหวดัสุรนิทร ์

ตามที่กรมประมงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองควบคุมการค้าสตัว์น ้าและปัจจยัการ
ผลิต” การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในครัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยมี
หน่วยงานในสงักดั ประกอบดว้ย ๓ ฝ่าย  ๑ หน่วยงาน ศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขตจ านวน 
๓ ศูนย์ และด่านตรวจ  สตัว์น ้าจ านวน ๒๔ ด่าน และด่านตรวจสตัว์น ้าจงัหวดัสุรนิทร์ เป็นหน่วยงานที่
จดัตัง้ภายในสงักดัศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้า เขต ๑ (เชยีงราย) กองควบคุมการคา้สตัวน์ ้าและ
ปัจจยัการผลติ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๗ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทร ์ไดม้เีจา้หหน้าทีม่าปฏบิตังิานเมื่อวนัที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
และเปิดใหบ้รกิารประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตน าเขา้ส่งออกสตัวน์ ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าอย่างเต็ม
รูปแบบในเดอืนมถิุนายน ๒๕๕๘ โดยใช้ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอกาบเชงิ และไดใ้ช้ตู้ตรวจการของด่าน
กกักนัสตัวส์ุรนิทรเ์ป็นทีท่ าการสว่นหน้าด่าน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 (๑) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และป้องกนัปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเขา้ น าออก 
น าผ่านสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (๒) ด าเนินการใหบ้รกิารออกใบอนุญาตและหนงัสอืรบัรองน าเขา้ น าออก น าผ่านสตัวน์ ้า
และปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบญัญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบญัญตักิารสง่ออกไปนอกและการน าเขา้ราชอาณาจกัรซึ่งสนิคา้ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 (๓) ควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการมาตรการรฐัเจา้ของท่า กกักนัหรอือายดัสนิคา้สตัว์
น ้าและปัจจยัการผลติ ตามความรบัผดิชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และตาม
มาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (๔) ท าหน้าทีเ่ป็นจุดใหบ้รกิาร และใหค้ าปรกึษาแนะน าการใชร้ะบบเชื่อมโยงค าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น ้ าในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบ 
 (๕) ให้บรกิารออกหนังสอืรบัรองสุขภาพซากสตัวน์ ้า (Health Certificate) ประกอบการ
สง่ออก ซากสตัวน์ ้าไปยงัต่างประเทศตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 (๖)ประสานงานกบัหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมาตรการรฐั
เจา้ของท่าและงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ 
 (๗) ปฏิบตัิการร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

 

 
 
 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๘ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ผู้บงัคบับญัชา 
ผู้บริหารระดบัสูง       

                                             
 

                                       ดร.คณิศร ์นาคสงัข์ 
     ผูอ้ านวยการกองควบคุมการคา้สตัวน์ ้าและปัจจยัการผลติ     
 
 

                                         
 

นายแสงศกัดา กาลานุสนธิ ์
                          ผูอ้ านวยการศูนยบ์รหิารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ (เชยีงราย) 
 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๙ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

บุคลากรของหน่วยงาน  

 
 
 

                                               นายสนัตชิยั  แกว้สนีวล   
                                             นกัวชิาการประมงปฏบิตักิาร 

ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทร ์
อายุ  ๒๗ ปี 
จบการศึกษา วิทยาสาสตรบณัฑิต(ประมง) 
 
 

     
 
                                 

                                              นายโกวทิย ์  ยงไธสง     

                                   เจา้พนกังานประมง (จา้งเหมาบรกิาร) 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๐ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

อายุ ๒๕ ปี 
จบการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง(ประมง) 
 
 

 
 

นายอคัรพล  แสนกลา้ 
นกัวชิาการประมง (จา้งเหมาบรกิาร) 

การพฒันาด้านบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ๖ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๒ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่และการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปัจจัยการผลิต
ทางการประมง ๓๐ ก.ค. ๖๒ - ๒ ส.ค. ๖๒ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุม และการตรวจสอบนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 
๑๗ ส.ค. ๖๒ - ๒๑ ส.ค. ๖๒ 

 

 

แผนการปฏิบติังาน 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๑ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

- ปฏบิตังิานตามแผนการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเคร่งครดั 
- เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
- การตรวจป้องกนัการลกัลอบการน าเขา้ส่งออกกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
ปกตอิย่างเคร่งครดั 

- การพฒันาส านกังานฯ ใหส้ะอาด โดยท ากจิกรรม ๕ ส. ทุกเดอืน 
- ปฏิบตัิภายใต้ พรบ.อ านวยความสะดวกฯ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารประชาชน อย่างเคร่งครดั 

- ปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีองเจา้หน้าทีก่รมประมง  
งบประมาณ 

- สรุปผลการใชง้บประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒   แบ่งเป็นกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ (ตารางที ่๑) 

- ๑. กจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้ประมง  
- ๒. กจิกรรมพฒันาและบรหิารจดัการ ทรพัยากรสตัวน์ ้า              
- ๓. กจิกรรมบุคลากรภาครฐัดา้นการประมง  

 
ตารางท่ี ๑ สรุปผลการใชง้บประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 
ผลแผนงาน/ผลปฏิบติังานประจ าปี ๒๕๖๒ 

กจิกรรม 
งบประมาณทีไ่ดร้บั  

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ชจ่้าย  

(บาท) 
คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้
ประมง 

๕๓๒,๐๐๐ ๕๓๒,๓๐๗.๔๘ ๙๙.๙๓ 

 พฒันาและบรหิารจดัการ ทรพัยากรสตัว์
น ้า                          ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๘๔๓.๒๗ ๙๙.๔๘ 

บุคลากรภาครฐัดา้นการประมง ๓๘,๗๐๐ ๓๘,๗๐๐ ๑๐๐ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๒ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   หน่วยนับ  
แผนการปฏิบัติงาน 

ผลรวม (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ก.ย.
๖๒) 

 รวมทุกกิจกรรม   คร้ัง  ๑๒,๗๒๑ ๑๒,๒๙๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร     

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร     

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน คร้ัง ๑๒,๗๒๑ ๑๒,๒๙๕ 
๑. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ 
(รวมวัตถุอันตราย) 

คร้ัง ๓ ๖ 

   ๑.๑ ตรวจสอบปัจจัยการผลิตนำเข้า คร้ัง ๔ ๖ 
         - ตรวจสอบการค้าปัจจยัการผลิตภายในประเทศ ครั้ง ๔ ๖ 
         - การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง  - 
         - การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ครั้ง  - 
   ๑.๒ ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก คร้ัง  - 
         - การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง  - 
         - การตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ครั้ง  - 
   ๑.๓ สุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้า โรงงาน สถาน
ประกอบการ 

ตัวอย่าง 
 

- 

๒. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ ๘,๒๔๐ ๗,๓๙๐ 
   ๒.๑ การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สัตว์น้ำ  ฉบับ ๘,๒๔๐ ๗,๓๙๐ 
         การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ำผ่านระบบ 
Fisheries Single Window 

ฉบับ ๘,๒๔๐ ๗,๓๙๐ 

            การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ฉบับ ๒,๔๒๐ ๒,๔๕๒ 

            - ใบอนุญาตให้นำเข้าสตัว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำ 
(DOF๒)  

ฉบับ ๑,๗๐๐ ๑,๔๐๕ 

            - ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลติภณัฑ์
สัตว์น้ำ (DOF๔)  

ฉบับ ๗๒๐ ๑,๐๔๗ 

            - ใบแจ้งดำเนินการนำผา่นสัตว์น้ำหรือผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ำ (DOF๖) 

ฉบับ  - 

            - ใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรอืผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำผ่าน ฉบับ  - 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๓ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ราชอาณาจักร (DOF๗) 
            การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ฉบับ ๔,๑๒๐ ๓,๕๐๓ 

            - ร. ๖  (นำเข้า) ฉบับ ๑,๗๐๐ ๑,๔๓๕ 
            - ร. ๖  (นำผ่าน) ฉบับ  - 
            - ร. ๗ ฉบับ ๑,๗๐๐ ๑,๔๓๕ 
            - ร. ๘ ฉบับ  - 
            - ร. ๙ ฉบับ ๗๒๐ ๖๓๓ 
            การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า 
(IMD) 

ฉบับ ๑,๗๐๐ ๑,๔๓๕ 

         การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ำด้วยระบบ
เอกสาร (Manual) 

ฉบับ  - 

            การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ฉบับ  - 

            - ใบอนุญาตให้นำเข้าสตัว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำ 
(DOF๒)  

ฉบับ  - 

            - ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลติภณัฑ์
สัตว์น้ำ (DOF๔)  

ฉบับ  - 

            - ใบแจ้งดำเนินการนำผา่นสัตว์น้ำหรือผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ำ (DOF๖) 

ฉบับ  - 

            - ใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรอืผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำผ่าน
ราชอาณาจักร (DOF๗) 

ฉบับ  - 

            การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ฉบับ  - 

            - ร. ๖  (นำเข้า) ฉบับ  - 
            - ร. ๖  (นำผ่าน) ฉบับ  - 
            - ร. ๗ ฉบับ  - 
            - ร. ๘ ฉบับ  - 
            - ร. ๙ ฉบับ  - 
            การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า 
(IMD) 

ฉบับ  - 

   ๒.๒ การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ปัจจัยการผลิต  ฉบับ  - 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๔ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

      ๒.๒.๑ การออกใบข้อเท็จจรงิการนำเข้า ส่งออก วัตถุ
อันตราย 

ฉบับ  - 

      ๒.๒.๒ การออกใบอนุญาตนำเข้า ผลติ ส่งออก วัตถุ
อันตราย 

ฉบับ  - 

      ๒.๒.๓ หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตวส์่งออกไป
นอกราชอาณาจักร (สอ. ๒) 

ฉบับ  - 

๓. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์   ๓,๐๙๒ ๓,๓๑๙ 
   ๓.๑ ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ นำเข้า คร้ัง ๑,๕๓๐ ๑,๒๑๖ 
   ๓.๒ สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า ตัวอย่าง ๙๑๒ ๑,๒๑๕ 
      ๓.๒.๑ สุม่ตัวอย่างสตัว์น้ำในประเทศ ตัวอย่าง  - 
      ๓.๒.๒ ตรวจสอบกายภาพสตัว์น้ำเบื้องต้น ตัวอย่าง ๙๐๐ ๑,๒๑๕ 
      ๓.๒.๓ ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง ๑๒ - 
   ๓.๓ ตรวจสอบสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ส่งออก คร้ัง ๖๕๐ ๘๘๘ 
๔. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก  
สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ ์

คร้ัง ๑,๐๘๐ ๑,๑๔๓ 

   ๔.๑ การตรวจในพื้นทีป่ฏิบัติงาน ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑,๐๑๘ 
   ๔.๒ การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบัตงิาน ครั้ง ๘๐ ๑๒๕ 
๕. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ คร้ัง ๕ ๒๔ 
๖. การประชาสัมพันธ ์ คร้ัง ๒๐๐ ๒๗๒ 
   ๖.๑ การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ ครั้ง ๑๐๐ ๓๐ 
   ๖.๒ การให้คำแนะนำ ครั้ง ๑๐๐ ๒๔๒ 
๗. การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่าน
สัตว์น้ำ 

คร้ัง ๑๐๐ ๑๔๑ 

   ๗.๑ ตรวจสอบสตัว์น้ำนำเข้าท่ีต้องอายัด กักกัน ครั้ง  - 
   ๗.๒ ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสตัว์น้ำ ณ สถาน
กักกัน 

ครั้ง  - 

   ๗.๓ ประชาสัมพันธ์ การป้องกนัโรคจากสัตว์น้ำนำเข้า ครั้ง ๑๐๐ ๑๔๑ 
   ๗.๔ เฝา้ระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์นำ้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 

ครั้ง  - 

   ๗.๕ สุ่มตัวอย่างสตัว์น้ำนำเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค   ตัวอย่าง  - 
   ๗.๖ การออกใบรับรองสุขอนามัยสตัว์น้ำมีชีวิตเพื่อการ
บริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ฉบับ  - 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๕ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

   ๗.๗ ดำเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสตัว์น้ำ ครั้ง  - 
   ๗.๘ ตรวจสอบสถานกักกันสัตวน์้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ครั้ง  - 
   ๗.๙ ให้คำแนะนำปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก
สัตว์น้ำ 

ครั้ง  - 

   ๗.๑๐ ออกหนังสือรบัรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก
สัตว์น้ำ 

ครั้ง  - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร     

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร     

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง คร้ัง  - 
๑. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง
ต่างประเทศ 

ครั้ง   

   ๑.๑ การตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (เรือประมง
ต่างประเทศ) 

ครั้ง  - 

   ๑.๒ การตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ คร้ัง  - 
          ๑.๒.๑ เรือขนถ่ายสตัว์น้ำ / เรือประมง ครั้ง  - 
         ๑.๒.๒ เรือบรรทุกสินค้าตูค้อนเทนเนอร ์ ครั้ง  - 
   ๑.๓ การตรวจสอบเรือจับสัตวน์้ำ / เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
ต่างประเทศ 

ครั้ง  - 

   ๑.๔ การตรวจสอบสัตว์น้ำท่ีมาจากเรือประมงต่างประเทศ ครั้ง  - 
   ๑.๕ การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้า
ประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

ครั้ง  - 

   ๑.๖ รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและ
การนำเข้าสัตว์น้ำกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ และ
นอกประเทศ                 

ครั้ง 
 

- 

   ๑.๗ ตรวจสอบยืนยันข้อมลูเรือประมงกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ครั้ง  - 

   ๑.๘ ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PSM 

ครั้ง  - 

   ๑.๙ ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเกี่ยวกับ
การจับคู่ CC และ IMD  

ครั้ง  - 

   ๑.๑๐ ประสานการตรวจสอบ AREP และแจ้งเตือนความ
ผิดปกติของเรือประมงต่างประเทศแก่หน่วยงานในพ้ืนท่ี             

ครั้ง 
 

- 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๖ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

   ๑.๑๑ ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ศูนย์/
ด่าน ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM) 

ครั้ง  - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ      

โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   - 

๑. บูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ หรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ำ ปัจจัยการผลิต และสินค้าเกษตร 

ครั้ง 
 

- 

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายและระเบยีบวิธีปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้ำ ปัจจยั
การผลิตและสินค้าเกษตร  

ครั้ง 
 

- 

 

ตารางท่ี ๒ สรุปแผนงาน/ผลปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบ่งเป็นกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

 
 
 
 
 

กจิกรรม 
แผนงาน 
(ครัง้) 

ผลการ
ปฏบิตังิาน 
(ครัง้) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

๑. ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวตัถุ
อันตราย) 

๓ ๖ ๒๐๐ 

๒. ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ๘,๒๔๐ ๗,๓๙๐ ๘9.๖๘ 

๓. ตรวจวเิคราะห์วัตถุดบิและผลติภัณฑ ์ ๓,๐๙๒ ๓,๓๑๙ ๑๐๗.๓๔ 

๔. เฝา้ระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำ  
ซากสัตว์น้ำและผลติภณัฑ ์

๑,๐๘๐ ๑,๑๔๓ ๑๐๕.๘๓ 

๕. ตรวจสอบการค้าสตัว์น้ำที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ ๕ ๒๔ ๕๐๐ 
๖. การประชาสมัพันธ์ ๒๐๐ ๒๗๒ ๑๓๖ 
๗. การควบคมุและเฝา้ระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ๑๐๐ ๑๔๑ ๑๔๑ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๗ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

สถิติการน าเข้าและส่งออกสตัวน์ ้า 
   ตารางท่ี ๓ สรุปสถติกิารน าเขา้สตัวน์ ้าประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

เดือน   ปริมาณ (กก.)   มูลค่า (บาท)  

มกราคม ๙๐,๔๘๕.๐๐ ๔,๒๒๗,๕๕๐.๐๐ 

กุมภาพันธ ์ ๑๓๔,๒๗๔.๐๐ ๖,๙๒๘,๗๑๐.๐๐ 
มีนาคม ๑๓๒,๑๐๕.๐๐ ๖,๙๒๘,๙๕๐.๐๐ 
เมษายน ๗๕,๑๐๘.๐๐ ๔,๖๗๙,๒๘๕.๐๐ 

พฤษภาคม ๗๑,๓๔๕.๐๐ ๔,๑๗๔,๑๒๕.๐๐ 
มิถุนายน ๑๑๒,๖๔๕.๐๐ ๕,๘๒๙,๐๗๕.๐๐ 
กรกฎาคม ๗๐,๓๙๓.๐๐ ๔,๐๓๕,๗๕๐.๐๐ 

สิงหาคม ๗๓,๙๙๖.๐๐ ๔,๕๒๒,๘๖๐.๐๐ 
กันยายน ๖๒,๘๒๙.๐๐ ๓,๒๓๔,๘๗๕.๐๐ 
ตุลาคม ๑๒๐,๗๒๕.๐๐ ๖,๔๙๒,๖๖๐.๐๐ 

พฤศจิกายน ๑๙๘,๗๙๖.๐๐ ๙,๐๑๖,๙๕๕.๐๐ 
ธันวาคม ๑๕๔,๕๑๘.๐๐ ๖,๔๔๔,๕๗๐.๐๐ 

รวม ๑,๒๙๗,๒๑๙.๐๐ ๖๖,๕๑๕,๓๖๕.๐๐ 

 

   
แผนภมิูท่ี ๑ แสดงสถติกิารน าเขา้สตัวน์ ้าประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๘ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 
 ตารางท่ี ๔ สรุปสถติกิารสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้าประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

เดือน   ปริมาณ (กก.)   มูลค่า (บาท)  

มกราคม ๒๓๘,๔๓๘.๑๒ ๒๓,๑๗๙,๗๐๙.๒๑ 

กุมภาพันธ ์ ๓๑๖,๙๒๗.๐๐ ๓๑,๙๔๑,๕๒๓.๐๐ 

มีนาคม ๕๖๔,๙๑๘.๔๐ ๔๗,๕๔๖,๒๖๔.๓๗ 

เมษายน ๓๐๒,๐๖๙.๔๐ ๒๙,๔๓๙,๕๘๑.๐๐ 

พฤษภาคม ๓๑๔,๖๗๗.๐๐ ๒๙,๑๗๙,๔๙๗.๐๐ 

มิถุนายน ๒๘๘,๐๓๘.๐๐ ๒๖,๓๔๒,๔๐๕.๐๐ 

กรกฎาคม ๕๔๐,๑๐๒.๙๖ ๓๘,๖๑๐,๖๔๘.๙๕ 

สิงหาคม ๓๕๖,๙๒๕.๙๖ ๓๓,๖๒๙,๙๖๐.๐๐ 

กันยายน ๓๙๓,๙๘๕.๐๐ ๓๕,๕๔๐,๒๙๗.๑๓ 

ตุลาคม ๔๗๙,๓๘๘.๐๐ ๔๓,๑๔๑,๕๐๔.๐๐ 

พฤศจิกายน ๖๓๑,๓๙๘.๙๖ ๔๘,๖๔๖,๒๒๐.๙๕ 

ธันวาคม ๔๗๖,๕๘๗.๑๕ ๔๔,๒๙๐,๔๔๙.๘๐ 

รวม ๔,๙๐๓,๔๕๕.๙๕ ๔๓๑,๔๘๘,๐๖๐.๔๑ 

 

 
แผนภมิูท่ี ๒ แสดงสถติกิารสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้าประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๑๙ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ตารางท่ี ๕ สรุปสถติกิารสง่ออกลูกพนัธุส์ตัวน์ ้าประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เดือน ปริมาณ (ตวั) มูลค่า (บาท) 
ตุลาคม ๘๙,๕๐๐.๐๐ ๖๙,๑๕๐.๐๐ 

พฤศจกิายน ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๘,๒๐๐.๐๐ 
รวม ๑๐๑,๕๐๐.๐๐ ๗๗,๓๕๐.๐๐ 

 
งานวิจยั 

     ไม่มงีานวจิยั 
 

ปัญหาอปุสรรค 
 

  ๑. บุคลากรไม่เพยีงพอ มขีา้ราชการ ๑ คน และจา้งเหมาบรกิาร ๒ คน 
          ๒. ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่บรเิวณด่านจุดผ่านแดนช่องจอมที่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
ขัน้ตอน และระเบียบการน าเขา้-ส่งออกสนิค้าประมง พบว่าส่วนใหญ่ยงัเป็นการค้าตามรูปแบบการค้า
ชายแดนซึ่งผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดาไม่เขา้ใจถงึขัน้ตอน ในการขออนุญาตน าเขา้-ส่งออกสตัวน์ ้า ไม่
ทราบถงึขอ้กฎหมายทีม่กีารบงัคบัใช ้และเป็นชาวกมัพชูา รวมทัง้ภาษา 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

          ๑ .ควรเพิ่มบุคลากรที่ เป็นข้าราชการให้เหมาะสมกับปริมาณงานและการบริหารงานของ          

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสุรนิทรใ์หม้คีวามคล่องตวั 

         

 

 

 

 
 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๐ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ภาพผนวก 

ตรวจสินค้าสตัวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าส่งออก 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๑ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๒ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๓ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๔ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ตรวจสินค้าสัตว์น ้าน าเข้า 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๕ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ตรวจร่วมบรูณาการกับหน่ยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๖ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

ประชุมผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ ด้านนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๗ 

 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัสริุนทร ์ศนูยบ์ริหารจดัการด่านตรวจสตัวน์ ้าเขต ๑ 

(เชียงราย) กองควบคมุการค้าสตัวน์ ้าและปัจจยัการผลิต  กรมประมง 

กิจกรรมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 

 

 
 

 

 

 


