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จังหวัดเชียงรายถือเป็นหน้าด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญของประเทศไทย และเป็นเสมือนด่ังประตูท่ี
เปิดเข้าไปสู่สนามการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมท้ังเป็นเมืองท่ีสามารถขยายเศรษฐกิจผ่าน
ช่องทางการค้าผ่านแดนเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศจีน สามารถท าการค้าได้ท้ังทางน้ า โดยใช้แม่น้ าโขง และ  
ทางบก ผ่านเส้นทาง R3A ผ่านทางพรมแดน สปป.ลาว และ เส้นทาง R3B ผ่านพรมแดนประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมระยะทางยาว 310 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น
พรมแดน ทางบก 190 กิโลเมตร และทางน้ า 120 กิโลเมตร  
 การค้าชายแดนมีความส าคัญในการส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่ า เป็นช่องทางในการหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูก สามารถส่งออก
สินค้าท่ีมีราคาต้นทุนต่ า และยังสามารถท าการค้าผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม จีนตอนใต้ 
อินเดีย บังคลาเทศ และสิงคโปร์ ในส่วนของการค้าสินค้าสัตว์น้ า มีด่านตรวจสัตว์น้ าท าหน้าท่ีในการควบคุม
ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า รวมท้ังปัจจัยท่ีใช้ในการผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีก าหนด เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ ามีความปลอดภัย
ด้านอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์น้ า ป้องกันการน าสัตว์น้ าท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพยากร
สัตว์น้ าและส่ิงแวดล้อมเข้ามายังประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดการค้าชายแดนเป็นตลาดท่ีมีความอ่อนไหวต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก หากความสัมพันธ์ร ะหว่างประเทศเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว 
สถานการณ์การค้าการลงทุนจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากสถานการณ์มีความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ก็จะสร้างความผันผวนต่อตลาดการค้าชายแดน 

รายงานประจ าปีในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลสถิติ การน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยท่ีใช้ในการผลิตสัตว์น้ า รวมท้ัง
การตรวจป้องกันการลักลอบค้าสัตว์น้ าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในพื้นท่ี และชุมชน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการการผลิตสัตว์น้ า และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการค้าสัตว์น้ าตามแนวชายแดนต่อไป 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
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ประวัติกำรจัดต้ัง 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ต้ังอยู่ท่ี 228 หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิม คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2546 
มีค าส่ังกรมประมงท่ี 563/2546 จัดต้ังด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงรายเป็นการภายในสังกัดส่วนตรวจ
การค้าสัตว์น้ า ส านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง และเปล่ียนช่ือมาเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัด
เชียงราย ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยใช้
บ้านพักประมงอ าเภอเชียงแสนเป็นส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าฯ ช่ัวคราว และเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก  .พ .  ได้อนุมัติจัดต้ังด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือ    
ท่ี นร 1008.3.2/1204 ซึ่งกรมประมงได้จ้าง ห.จ.ก. พี เอส เอช กรุ๊ป ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ 2547 ด าเนินการสร้างเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2548 
คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2549  
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยมีหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่าน
ตรวจสัตว์น้ าในสังกัด จ านวน 7 ด่าน รับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตาก ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดนครพนม  
 
สถำนที่ต้ังส ำนักงำน 
 เลขท่ี 228 หมู่ท่ี 6 บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150  
 เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 7504  
 เบอร์โทรสาร 0 5377 7505  
 E-mail : ossfish@hotmail.com  
 Website: http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-
Chiangrai 
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อัตรำก ำลัง 

 
นายแสงศักดา กาลานุสนธ์ิ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงราย) 
                                                      

                                                           
    นายศิริพงษ์ สารถ้อย                        นางสาวภริตา แก้วจุฬา                   นางสาวกรรณิกา วิชัยดิษฐ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

                                                                 
นายณรงค์ชัย ประใจ   นายทวีป ทรัพย์นุช 

       เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน      พนักงานพัสดุ 

                                                       
       นายสหกาจ อาษายศ                         นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธ์ิ               นายพีระวัฒน์ รัตนประทีป 
นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)        นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)       นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) 
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        นายสิทธิชัย   บวบสด                          นายอรรถพงษ์   ธิวงค์เวียง                      นายวุฒิพงศ์   จอมปัญญา 
นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)            นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)          นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ) 

                                                             
      นางสาวจิตสุดา   เกสรพรม                            นายสมผัด กันแก้ว                          นางชวัลลักษณ์   ธิธรรมมา 
เจ้าหน้าท่ีจัดท าข้อมูล(จ้างเหมาบริการ)             พนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)             คนงาน(จ้างเหมาบริการ) 
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ข้อมูลประวัติบุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์เขต 1 (เชียงราย) 
วัน เดือน ปีเกิด 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2512 อายุ   48  ปี 
การศึกษา 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาประมง   

    วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาประมง   
    วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง  
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ภูมิล าเนา 131/12 หมู่ 3  ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
เบอร์ติดต่อ 086 - 5134236 
E-mail saengsakda4236@gmail.com 

ช่ือ – สกุล นายศิริพงษ ์ สารถ้อย 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
วัน เดือน ปีเกิด 1  กันยายน  พ.ศ. 2526 อายุ   34  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ภูมิล าเนา 213  หมู่ 7  ต.ท่าก๊อ  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 
เบอร์ติดต่อ 093-1327026 
E-mail addman2526@gmail.com 

ช่ือ – สกุล นางสาวภริตา แก้วจุฬา 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
วัน เดือน ปีเกิด 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528 อายุ  32  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภูมิล าเนา 18  ถ.พรหมนคร  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  60140 
เบอร์ติดต่อ 088 - 2299476 
E-mail k_parita@hotmail.com 
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ช่ือ – สกุล นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
วัน เดือน ปีเกิด 22 มีนาคม พ.ศ. 2514 อายุ   46  ปี   
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภูมิล าเนา 233 หมู่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 
เบอร์ติดต่อ 063 - 5983946 
E-mail Nocktiluca-a@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นายณรงค์ชัย ประใจ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
วัน เดือน ปีเกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 อายุ   32  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภูมิล าเนา 255 หมู ่29 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
เบอร์ติดต่อ 083-5714919 
 E-mail aut_71_mju@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นายทวีป ทรัพย์นุช 
ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 
วัน เดือน ปีเกิด 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2507 อายุ   53  ปี 
การศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 7 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 
ภูมิล าเนา 369 หมู่ 4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
เบอร์ติดต่อ 081-7460324 
E-mail Thaweep99@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นายสหกาจ  อาษายศ 
ต าแหน่ง นักวิชาการการประมง  (พนักงานราชการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 3  มกราคม พ.ศ. 2524 อายุ    36  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ภูมิล าเนา 332/4  หมู่ 3  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 
เบอร์ติดต่อ 096-1966653 
E-mail Arsayot@hotmail.com 
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ช่ือ – สกุล นายพีระวฒัน์  รัตนประทีป 
ต าแหน่ง นักวิชาการการประมง  (พนักงานราชการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 23  เมษายน  พ.ศ. 2527 อายุ    33  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า   

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ภูมิล าเนา 65  หมู่ 1  ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 
เบอร์ติดต่อ 085-7892302 
E-mail peerawat2527@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นางสาวสายสุนีย์  สมฤทธิ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการการประมง  (พนักงานราชการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 1   มิถุนายน  พ.ศ. 2524 อายุ    36  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ภูมิล าเนา 100/1  หมู่ท่ี 5  ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย   57310 
เบอร์ติดต่อ 092-2456491 
E-mail Lak_fish@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นายสิทธิชัย  บวบสด 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด  3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อายุ    29  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ภูมิล าเนา 517  หมู่ท่ี 5  ต.เชียงกลาง  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน 55160 
เบอร์ติดต่อ 087-1897443 
E-mail jimsitichaii@gmail.com 

ช่ือ – สกุล นายอรรถพงษ์  ธิวงค์เวียง 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมง   (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 16  มิถุนายน พ.ศ. 2534 อายุ    26  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ภูมิล าเนา 344  หมู่ท่ี 1  ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   57150 
เบอร์ติดต่อ 091-0279560 
E-mail Attapong_note@hotmail.com 
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ช่ือ – สกุล นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2535 อายุ   25  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการประมง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภูมิล าเนา 12  หมู่ท่ี 4 ต.แม่ค า อ.แม่จัน  จ.เชียงราย   57240 
เบอร์ติดต่อ 091-4785066 
E-mail Jompanya.k@gmail.com 

ช่ือ – สกุล นางสาวจิตสุดา เกษรพรม 
ต าแหน่ง งานด้านจัดท าข้อมูล  (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 18  กันยายน  พ.ศ. 2533 อายุ    27  ปี 
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพ 

เคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ภูมิล าเนา 60/1  หมู่ท่ี 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   57150 
เบอร์ติดต่อ 098-6355636 
E-mail pan_kt_pan@hotmail.com 

ช่ือ – สกุล นายสมผัด  กันแก้ว 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 18   ตุลาคม  พ.ศ. 2505 อายุ    55  ปี 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแม่มะ  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ภูมิล าเนา 243 หมู่ท่ี 6  ต.เวียง  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   57150 
เบอร์ติดต่อ 094-8263758 
E-mail - 

ช่ือ – สกุล นางชวัลลักษณ์ ธิธรรมมา 
ต าแหน่ง คนงาน (จ้างเหมาบริการ) 
วัน เดือน ปีเกิด 27  มีนาคม พ.ศ. พ.ศ. 2521 อายุ    39  ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเชียงแสน 
ภูมิล าเนา 33  หมู่ท่ี 6  ต.เวียง อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   57150 
เบอร์ติดต่อ 090-6736997 
E-mail - 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 
ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย)  

กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต  
 
1. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ 
    ต าแหน่ง   : ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงราย) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 

 
๒๕ สิงหาคม 25๓๘ 

2. วิทยากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังของไทย 
 

๑๙ ธันวาคม 25๔๐ 

3. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการใต้น้ า 
 

๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ 

4. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 
 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕. เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

๒๓ – 2๕ พฤศจิกายน 255๙ 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

16 ธันวาคม 2557 –  
31 มกราคม 2558 

7. การอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 
2558 

8. การส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 
2558 

9. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 
2558 

10. การส่ือสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 
2558 
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ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

11. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2559 

12. ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2559 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2560 

14. ภาษาลาว 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2560 
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 ช่ือ – สกุล : นายศิริพงษ์  สารถ้อย 
 ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ปี) 

1. การใช้งานระบบ Fisheries Single Window ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

13 – 15 สิงหาคม ๒๕๕๗ 

2. อบรมสัมมนาเพื่อบูรณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานบังคับในพื้นท่ีเขต
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นท่ี๑) 

๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

รุ่นท่ี 12/๒๕๕๘ 

4 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับข้าราชการ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

รุ่นท่ี 2/๒๕๕๘ 

5 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective thinking) 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

รุ่นท่ี 2/๒๕๕๘ 

6 ภาษาอังกฤษ เพื่อการท างาน 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

รุ่นท่ี 2/๒๕๕9 

7 ฝึกตรวจการประมง รุ่นท่ี 13    
 

15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 
๒๕58 

8 กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

9 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมและวินัยเพื่อสร้าง
สังคมท่ีเอื้ออาทรต่อกันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

13 มิถุนายน 2559 

10 การปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port state 
measures) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมประมงผู้ตรวจเรือและ
สินค้าประมงตามมาตรการฯ (PSM Inspector) 

17 - 22 ธันวาคม 2559 

11 การใช้งานระบบการตรวจสอบตามมาตรการรับเจ้าของท่า 
(PSM) ภายใต้ระบบเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 
2560 

12 การเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ าท่ี
ด าเนินงานภายใต้มาตรการรัฐเจ้าท่า (PSM) และการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

20 - 23  มิถุนายน 2560 
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ช่ือ – สกุล : นางสาวภริตา  แก้วจุฬา 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. การใช้งานระบบ Fisheries Single Window รุ่นท่ี 1 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
6 – 8 สิงหาคม 2557 

2. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานงานด่านตรวจสัตว์น้ า 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

25 – 27 สิงหาคม 2557 

3. การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 3 กรมประมง 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมประมง 

10 – 12 กันยายน 2557 

4. การก ากับควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าตามมาตรฐาน
สุขอนามัย รุ่นท่ี 1 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

19 – 20 พฤศจิกายน 2557 

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รุ่นท่ี 
12/2557 ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

ธันวาคม 2557 

6. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับข้าราชการ รุ่นท่ี 1/2558  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

ธันวาคม 2557 – มกราคม 
2558 

7. การส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน รุ่นท่ี 
2/2558 ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 

8. เศรษฐกิจชายแดน รุ่นท่ี 2/2558 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 

9. การเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รุ่นท่ี 16 
สถาบันเกษตราธิการ 

28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 
2558 

10. การพัฒนาระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงรุน่ท่ี 3 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

24 – 28 สิงหาคม 2558 

7. ระดมความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า  
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

1 กันยายน 2558 
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8. การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

23 – 25 ธันวาคม 2558 

9. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการน าเข้า น าผ่านและส่งออกพืช
ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช
วัตถุอันตราย ปุ๋ยและพันธุ์พืช ด่านตรวจพืชเชียงแสน 

26 กรกฎาคม 2559 

11. การใช้งานระบบ Fisheries Single Window ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

17 – 19 สิงหาคม 2559 

12. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี(Synthesizer) 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 สิงหาคม 2559 

13. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกองบริหารจัดการด้าน
การประมง รุ่นท่ี 1 
กองบริหารจัดการด้านการประมง 

3 - 4 กันยายน 2559 

14. เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบการ
น าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

23 - 25 พฤศจิกายน 2559 

15. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รุ่นท่ี 1/2560  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 

16. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 1/2560 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 

 
  

 



13 
 

ช่ือ – สกุล : นางสาวกรรณิการ์  วิชัยดิษฐ 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. ฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่       

(E-Learning) 
 

27 มีนาคม 2560 

2. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภารกิจด้านการต่างประเทศ       
ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

12 – 16 มิถุนายน 2560 

3. อบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่
ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รุ่นท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมประมง 

วันท่ี 18 - 23 มิ.ย. 2560 
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ช่ือ – สกุล : ณรงค์ชัย  ประใจ 
ต าแหน่ง   : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. ฝึกตรวจการประมงรุ่นท่ี 13  

 
15 ก.ค.-4 ส.ค. ๒๕58  

2. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

21 – 22 มี.ค. 2559 

3. อบรมเว็บไซต์ส าเร็จรูปให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมประมง 16 มกราคม 2560 
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ช่ือ – สกุล : นายทวีป ทรัพย์นุช 
ต าแหน่ง   : พนักงานพัสดุ 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) 

ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

16 ธันวาคม 2557 – 
 31 มกราคม 2558 

2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง ส าหรับ
บุคลากร  

4 – 7 มิถุนายน 2559 

3. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

4. พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2560 

5. ภาษาลาว 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2560 

6. การใช้งานระบบยื่นค าขอการน าเข้า (National Single 
Window = NSW) ขั้นตอนวิธีการน าเข้า ส่งออกพืชไป
ต่างประเทศและการส่งออกข้าว 
ด่านตรวจพืชแม่สาย 

22 มิถุนายน 2560 
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ช่ือ – สกุล : นายสหกาจ  อาษายศ 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และป้องกันโรคสัตว์

น้ า รุ่นท่ี ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๓ – ๑๖ กรกฎาคม 2557 

2. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน รุ่นท่ี 1/2559 
3. การบริการความเส่ียง รุ่นท่ี 2/๒๕๕๘ 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รุ่นท่ี 12/๒๕๕๘ 
5. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับข้าราชการ รุ่นท่ี 2/๒๕๕๘ 
6. การบริการท่ีเป็นเลิศ รุ่นท่ี 2/๒๕๕๘ 
7. เศรษฐกิจชายแดน รุ่นท่ี 2/๒๕58 
8 ความฉลาดทางอารมณ์  EQ รุ่นท่ี 2/๒๕58 
9 ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา รุ่นท่ี 1/2550 

10 ความมั่นคงชายแดน รุ่นท่ี 2/๒๕58 
11 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
รุ่นท่ี 2/๒๕58 

  12 อาเซียนกับความเช่ือมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity) รุ่นท่ี 1/๒๕60 
13 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รุ่นท่ี 1/๒๕60 
14 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 1/๒๕60 
15 หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน รุ่นท่ี 1/๒๕60 
16 ภาวะผู้น า รุ่นท่ี 2/๒๕58 
17 ภาษาจีน ๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๑๔ มี.ค.๒๕๕๘ 
18 Microsoft office Word ๑ ธ.ค. ๒๕๔๙ – ๓๑ ม.ค.๒๕๕๐ 
19 Microsoft office Excei ๑ ธ.ค. ๒๕๔๙ – ๓๑ ม.ค.๒๕๕๐ 
20 Download Accelerator ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๐ - ๑๕ ก.พ.

๒๕๕๐ 
21 กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 
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ช่ือ – สกุล : นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธิ์ 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และป้องกันโรค 

สัตว์น้ า 
5 - 18 มิถุนายน 2557 

2. การก ากับควบคุมการน าเข้า ส่งออก ตามมาตรฐานสุขอนามัย  
รุ่นท่ี 1 

19 - 20 พฤศจิกายน 2557 

3 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effiective Thinking) 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 

4. การปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงและระบบ 
GFMIS 

27 - 29 มกราคม 2558 

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ 2558 

6. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 

7. การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TAS - License) เพื่อพัฒนา
ระบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งด่านตรวจสอบสินค้า
เกษตร 

25 - 26 มีนาคม 2558 

8. โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง รุ่นท่ี 2 
 

15 - 21 สิงหาคม 2558 

9. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระยะท่ี 3 
 

25 พฤศจิกายน 2558 

10. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง  
 

22 - 24 มีนาคม 2559 

11. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง  
ส าหรับบุคลากร  

4 – 7 มิถุนายน 2559 

12 กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 
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13 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 

14 ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานภาครัฐ 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2560 

15 ภาษาลาว 
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(HRD : e – Learning) 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2560 
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ช่ือ – สกุล : นายพีระวฒัน์ รัตนประทีป 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และป้องกันโรค 

สัตว์น้ า รุ่นท่ี ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

๓ – ๑๖ กรกฎาคม 2557 

2. เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ  
การน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

๒๓ – 2๕ พฤศจิกายน 255๙ 

๓. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

4. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
รุ่นท่ี 1/๒๕๕๘ (HRD : e – Learning) 

ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม 
๒๕๕๘ 

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
รุ่นท่ี 1/๒๕๕๘ (HRD : e – Learning) 

มกราคม ๒๕๕๘ 

6. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับข้าราชการ  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
รุ่นท่ี 1/๒๕๕๘ (HRD : e – Learning) 

ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม 
๒๕๕๘ 

7. เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รุ่นท่ี 1/๒๕๖๐ (HRD : e – Learning) 

ธันวาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม 
๒๕๖๐ 

8. เศรษฐกิจชายแดน  
ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รุ่นท่ี 1/๒๕๕๘ (HRD : e – Learning) 

ธันวาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม 
๒๕๖๐ 
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ช่ือ – สกุล : นางสาวจิตสุดา เกษรพรม 
ต าแหน่ง   : เจ้าหน้าท่ีจัดท าข้อมูล 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

2. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี(Synthesizer) 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 สิงหาคม 2559 

 
 
ช่ือ – สกุล : นายอรรถพงษ์  ธิวงค์เวียง 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

21 – 22 มีนาคม 2559 

2. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี(Synthesizer) 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 สิงหาคม 2559 
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ช่ือ – สกุล : นายสิทธิชัย บวบสด 
ต าแหน่ง   : นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  

      21 - 22 มีนาคม 2559 

 
 
ช่ือ – สกุล : นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา 
ต าแหน่ง   : จ้างเหมาบริการงานแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 
ล ำดับ หลักสูตรกำรฝึกอบรม/หน่วยงำนที่จัด ต้ังแต่ – ถึง 

(วัน เดือน ปี) 
1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

21 – 22 มีนาคม 2559 

2. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี(Synthesizer) 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

26 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

หน้ำที่รับผิดชอบของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) 
 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัด 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ า  

     และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ าและปัจจัย 

     การผลิต และป้องกันการกระท าผิดตาม 
- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
- กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ าและ  
     ปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ และตาม  
     มาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
5. ท าหน้าท่ีเป็นจุดให้บริการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบ 

     สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีด่านกักสัตว์น้ าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
6. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ 

      มอบหมาย 

7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการน าเข้า น าผ่าน ส่งออก และการอนุรักษ์สัตว์น้ าแก่ 
     ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 
8. จัดเก็บรวมรวมข้อมูลทางสถิติการน าเข้า น าผ่าน และส่งออก สัตว์น้ า เพื่อก าหนดการควบคุมและ  

     ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ การค้าสัตว์น้ า 
9. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสัตว์น้ าท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรควบคุมกำรน ำเข้ำ น ำผ่ำน และส่งออกสัตว์น้ ำ 

1. เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าท่ีหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 
2. เพื่อป้องกันมิให้น าสัตว์น้ าท่ีเป็นอันตรายเข้ามาในประเทศ เช่น ปลาปิรันย่า ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น 
3. เพื่อป้องกันโรคสัตว์น้ าเข้ามาระบาดในประเทศไทย 
4. เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ าให้อยู่ในระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม 
5. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
6. เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ  เช่น  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งชนิดพันธุ์ของ

สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) 
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พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) 
 

1. เป็นที่ต้ังของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) เลขท่ี  228  หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ 
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  57150  มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประกอบด้วย  

  
๑.๑ จุดผ่านแดนถาวรหน้าท่ีว่าการอ าเภอเชียงแสน ต้ังอยู่ท่ี ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ฝ่ัง
ตรงข้ามเมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นจุดผ่อนปรนท่ีเปิดต้ังแต่เวลา 06.00-18.00 น. มีเจ้าหน้าท่ี
ด่านศุลกากร และเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจ าจุด คอยเก็บข้อมูล และบันทึกการข้ามผ่าน
แดน โดยจะมีตลาดนัดการค้าขายสินค้า ทุกๆวันอาทิตย์ เวลาต้ังแต่เช้าจนถึงช่วงเท่ียงๆ มีท้ังคนไทย และคน
สปป.ลาว ท่ีมาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เส้ือผ้า ผัก ผลไม้ เป็นต้น สัตว์น้ าท่ีมีการ
ส่งออก ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกและลูกพันธุ์ปลาน้ าจืด เป็นต้น 

  
๑.๒ จุดผ่านแดนถาวรสามเหล่ียมทองค า ต้ังอยู่ท่ี ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ฝ่ังตรงข้าม
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบ้านเมืองมอม เมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเท่ียวบริเวณสามเหล่ียมทองค าและการนั่งเรือชมแม่น้ าโขงและข้ามไปซื้อของฝากท่ี
เกาะดอนซาว เมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว สัตว์น้ าท่ีมีการส่งออก เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาไน 
เป็นต้น 
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๑.๓ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เพื่อ 
ส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ า 
ล้านช้าง-แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย ต้ังอยู่ท่ี บริเวณฝ่ังขวาของปากแม่น้ า 
สบกก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ฝ่ังตรงข้ามประเทศลาว ด้าน หลังติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1129 (เชียงแสน-เชียงของ) 

  
๑.๔ จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก ต้ังอยู่ท่ี ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ฝ่ังตรงข้ามบ้าน            
ศรีเมืองงาม เมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว  สปป.ลาว เป็นจุดผ่อนปรนท่ีเปิดต้ังแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. และ
เปิดให้น าสินค้าน าเข้า – ส่งออก ตามท่ีทางด่านศุลกากรจะอนุมัติให้มีการน าเข้า-ส่งออกเป็นครั้งๆไป โดย
อนุญาตให้ผู้คนสามารถข้ามไปมาหากันได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมาโรงพยาบาล และมาจับจ่ายซื้อสินค้า
เครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีอาสารักษาดินแดน (อส.) คอยเก็บข้อมูลและท าบันทึก รวมท้ังมีค่าย
ทหารคอยเฝ้าระวังการลักลอบและการกระท าผิดตามกฎหมายต่างๆ  สัตว์น้ าท่ีมีการส่งออก เช่น ปลานิล               
ปลาดุก เป็นต้น 
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2. ด่านพรมแดนแม่สาย ต้ังอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับ เมืองท่าขี้เหล็ก            
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ประมาณ 120 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางบก 
ประมาณ 90 กิโลเมตร และเป็นแม่น้้าสายประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

  
๒.๑ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งท่ี 1 ต้ังอยู่ท่ี ต้าบลเวียงพางค้า อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เปิดท้าการต้ังแต่เวลา 06.30 น. - 21.00 น. เปิดท้าการทุกวัน เป็นช่องทางส้าหรับ ให้ประชาชน
โดยท่ัวไป ท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ ผ่านเข้า - ออก ส้าหรับข้ามไปท่องเท่ียว และส้าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ และรถเข็น ผ่านเข้า - ออก โดยสินค้าท่ีมีการน้าเข้า - ส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

  
๒.๒ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งท่ี 2 ต้ังอยู่ท่ีบ้านสันผักฮี้ ต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เปิดท้าการตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. เปิดท้าการทุกวัน เป็นช่องทางส้าหรับรถบรรทุกสินค้า
ท้ังออก และเข้า โดยสินค้าท่ีมีการน้าเข้า – ส่งออก ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งท่ี 2  เช่น 
กระเทียม ผลไม้ รถบรรทุกน้้ามัน และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น 
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๒.๓ จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 ต้าบลเวียงพางค้า อ้าเภอแม่สาย จงหวัดเชียงราย            
มีพรมแดนติดกับบ้านปงถุน เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทางด่านศุลกากรแม่สาย
จะมีการอนุญาตให้มีการน้าสินค้าเข้า-ออก ณ จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย เป็นครั้งๆไป 

  
๒.๔ จุดผ่อนปรนท่าบ้านเกาะทราย มีพรมแดนติดกับบ้านปงถุน เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน  สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ทางด่านศุลกากรแม่สายจะมีการอนุญาตให้มีการน้าสินค้าเข้า - ออก ณ จุดผ่อนปรนท่าบ้าน
เกาะทราย เป็นครั้งๆไป 

  
๒.๕ จุดผ่อนปรนท่าดินด้า ต้ังอยู่ ท่ีบ้านป่าแดง หมู่ 5 ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย             
มีพรมแดนติดกับบ้านดินด้า เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา ซึ่งจะมีทหารคอยดูแล
ความสงบเรียบร้อยบริเวณจุดผ่อนปรน โดยจะอนุญาตให้ประชาชนท้ังชาวไทย และชาวพม่าข้ามไปมาหากันได้ 
สินค้าท่ีน้าเข้า-ส่งออกส่วนมากจะเป็นสินค้า เล็กๆน้อย จ้าพวกเครื่องอุปโภค - บริโภค 
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๒.๖ จุดผ่อนปรนท่าบ้านปางห้า ต้ังอยู่ท่ีบ้านปางห้า หมู่ 1 ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย              
มีพรมแดนติดกับบ้านป่ากุ๊ก เขตเมืองพง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะมีทหาร คอยดูแลความ
สงบเรียบร้อยบริ เวณจุดผ่อนปรน โดยท่ีจุดผ่อนปรนท่าบ้านปางห้า จะมี ต้ารวจตรวจคนเข้าเมือง                      
คอยประจ้าการให้อนุญาต ประชาชนท้ังชาวไทย และชาวพม่าข้ามไปมาหากันได้ สินค้าท่ีน้าเข้า -ส่งออก 
ส่วนมากจะเป็นสินค้าเล็กๆ น้อยๆ จ้าพวกเครื่องอุปโภค-บริโภค ปลาน้้าจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น 

3. ด่ำนพรมแดนอ ำเภอเชียงของ เชียงของเป็นอ้าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอ้าเภอท่ีมีพรมแดนเช่ือม
กับเมืองห้วยทราย   แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้้าโขงเป็นแนวเขตกั้นแดน
ระหว่างสองประเทศ ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงของประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่างๆ ดังนี้  

  
๓.๑ ท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือท่าเรือบั๊ค  ต้ังอยู่ท่ีบ้านหัวเวียง ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย อยู่ตรงข้าม เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปัจจุบันนี้เปิดให้
ประชาชนชาวไทย และชาว สปป.ลาว ข้ามไปมาหากันได้ โดยเป็นการข้ามไปโดยใช้เรือข้ามฟากเท่านั้น ส่วน
ชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่ประชาชนท้ังสองประเทศให้ไปข้ามท่ีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ-ห้วย
ทราย) 
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๓.๒ ท่าเรือน้้าลึก  ต้ังอยู่ท่ีบ้านหัวเวียง ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายอยู่ตรงข้าม เมืองห้วย
ทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นท่าท่ีใช้ขนถ่ายปูนซีเมนต์ และข้าวสาร จาก
รถบรรทุกแล้วขนลงเรือสัญชาติลาว ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีทางด่าน
ศุลกากรจะอนุมัติให้มีการน าเข้า-ส่งออกเป็นครั้งๆ ไป 

  
๓.๓ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ต้ังอยู่ ณ บ้านดอนมหาวัน อ้าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย และตรงข้ามกับบ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 4 จะเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส้าคัญบนเส้นทางหมายเลข R3A ซึ่งเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจส้าคัญในการคมนาคมขนส่ง ทางบกจากไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ในมณฑลยูนนาน ให้มีความสะดวก
และคล่องตัวยิ่งขึ้น 
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๓.๔ ท่าเรือวัดหลวงไชยสถาน (ท่าผาถ่าน) ต้ังอยู่ท่ีบ้านวัดหลวง ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อยู่ตรงข้าม เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งส่วนมากจะเป็นการ
ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค โดยมีเรือขนาดกลาง และเรือขนาดเล็กของ สปป.ลาว มาจอดเทียบท่า เพื่อรอขน
ถ่ายสินค้าจากฝ่ังไทย ไปยัง ฝ่ัง สปป.ลาว สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ้าเป็นใน
ชีวิตประจ้าวัน ส่วนสินค้าสัตว์น้้าท่ีส่งออก เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น 

  
๓.5 จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย  ต้าบลริมโขง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับ บ้านดอยแดง 
เมืองต้นผ้ึง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีจ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน ส่วนสินค้าสัตว์น้้า เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น 
 

  
๓.6 จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับบ้านด่าน 
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีตลาดนัดขายสินค้า ทุกวันพุธ ต้ังแต่
เวลาเช้าจนถึงช่วงเท่ียง ๆ  สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ท่ีจ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน เช่น 
เส้ือผ้า ผัก ผลไม้ เป็นต้น ส่วนสัตว์น้้าจะเป็นการส่งออกทั้งหมด เช่น ปลานิล ปลาดุก ลูกพันธุ์ปลา เป็นต้น 
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๓.7 จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ต้าบลม่วงยาย อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับ บ้านครก
หลวง – บ้านปากติน (ดอนสวรรค์) เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้า
ท่ีส่งออกส่วนใหญ่ จะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ท่ีจ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน เช่น น้้าผลไม้ ขนมขบเค้ียว เป็นต้น 
และเพื่อข้ามมาหาหมอรักษาโรค 

  
4. ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวงเชียงรำย ต้ังอยู่ท่ีต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็น               
ท่าอากาศยานท่ีมีเท่ียวบินท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ สินค้าสัตว์น้ าโดยส่วนใหญ่เป็น ปลาสวยงาม
โดยขนส่งจากกรุงเทพมหานคร และกระจายในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง   

  
5. จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง ต้าบลตับเต่า อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับ บ้านปางไฮ       
เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี ประชาชนท้ัง 2 ประเทศสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมา
เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีจ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน และเพื่อข้ามมาหาหมอรักษา 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น ้า 
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 1 (เชียงราย) 

 
     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
         ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย              ด่านพรมแดนอ้าเภอเชียงของ 

 

 

  

 

ด่านพรมแดนแม่สาย 
ส้านักงานศูนย์บริหารจัดการ 

ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 1 (เชียงราย) ด่านพรมแดนเชียงแสน 
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ภำพแผนทีแ่สดงระยะห่ำงระหว่ำงจุดปฏิบัติงำนกำรตรวจป้องกัน 
กำรลักลอบกำรค้ำสัตว์น้ ำของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) 

 

 
 

การก้าหนดหมายเลขจุดต่างๆ 
1. ส้านักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 1 (เชียงราย) 11. จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด้า 
2. ท่าเรือเชียงแสน      12. จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 
3. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน     13. ด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) 
4. จุดผ่านแดนผ่านแดนถาวรหน้าท่ีว่าการอ้าเภอ   14. ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้้าลึก) 
5. จุดผ่อนปรนบ้านสบรวก     15. จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 
6. จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก     16. จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 
7. สะพานข้ามแม่น้้าสายแห่งท่ี 1      17. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 
8. สะพานข้ามแม่น้้าสายแห่งท่ี 2     18. จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง 
9. จุดผ่อนปรนบ้านเกาะทราย     19. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
10. จุดผ่อนปรนสายลมจอย     20. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4 
 
 

1 2 3 
4 6 
5 

7 8 9 11 10 
12 15 

13 

17 

18 

16 

14 

19 

 

 

20 
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ระยะห่างโดยประมาณระหว่างจุดปฏิบัติงานต่างๆ เป็นกิโลเมตร 

 
                   1 
                  2 5 
                 3 9 14 
                4 10 1 4 
               5 12 22 13 8 
              6 33 21 11 20 25 
             7 60 27 39 49 40 35 
            8 4 56 23 35 45 41 31 
           9 3 1 59 26 38 48 39 34 
          10 2 5 1 61 28 40 50 41 36 
         11 11 9 6 10 50 17 29 39 20 25 
        12 7 18 16 13 17 43 10 22 32 23 18 
       13 68 75 86 84 81 85 25 58 46 36 45 50 
      14 0 68 75 86 84 81 85 25 58 46 36 45 50 
     15 13 13 55 62 73 71 68 72 12 45 33 23 32 37 
    16 35 22 22 90 97 108 106 103 107 47 80 68 58 68 72 
   17 6 41 28 28 96 103 114 112 109 113 53 86 74 64 73 78 
  18 44 50 85 72 72 140 147 158 156 153 157 97 130 118 108 117 122 
 19 182 138 132 97 110 110 77 70 61 61 64 60 85 68 64 74 65 60 
20 105 67 23 17 33 15 15 83 90 101 98 96 100 40 73 61 51 60 55 

กิโลเมตร 
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
รำยงำนประจ ำปีในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

 
กิจกรรม ได้รับจัดสรร

(บำท) 
เบิกจ่ำยไปแล้ว

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
383,000 

 
158,025.30 

 
41.25 

2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า    
 - - 

 
- 

3. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ประมงสู่ตลาดอาเซียน 
 100,000 

 
49,892.00 

 
 

49.89 
4. แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 1,660,000 

 
525,925.64 

 
31.68 

5. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์
 51,000 2,454.58 

 
4.81 

6.สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
 

125,000 
 

39,601.66 

 
 

31.68 
 

รวมทั้งสิ้น 2,319,000 
 

775,899.18 
 

 
33.46 
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แผนและผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ผลกำรปฏิบัติงำน ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผลกำรปฏิบัติงำน 

1. กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ครั้ง 7,323 5,980 

1.1 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการผลิต
สัตว์น้ าระหว่างประเทศ 

- ตรวจสอบการน าเข้า 
- ตรวจสอบการส่งออก 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
432 

2 
430 

 
1,540 

0 
1,540 

1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออก 
- การตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ 
- การตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

6,827 
1,856 
4,971 

4,392 
1,229 
3,163 

1.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า 
- สุ่มเพ่ือตรวจทางกายภาพ 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

7 
7 

0 
0 

- สุ่มเพ่ือตรวจสารตกค้าง ตัวอย่าง 0 0 
- สุ่มเพ่ือตรวจโรค ตัวอย่าง 0 0 
1.4 การประชาสัมพันธ์ 
- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
- การให้ค าแนะน า 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

49 
19 
30 

48 
22 
26 

1.5 ควบคุมการน าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย 
- ออกใบข้อเท็จจริงการน าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย 
-  ออกใบอนุญาตน าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย 
- สุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย 

ครั้ง 
ฉบับ 
ฉบับ 

ตัวอย่าง 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.6 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 4 0 
1.7 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั้ง 4 0 
2. กิจกรรม เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ ครั้ง 9 0 
2.1 เฝ้าระวังกักกันสัตว์น้ าน าเข้าก่อนการอนุญาต ครั้ง 0 0 
2.2 ตรวจติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันโรคสัตว์น้ ำสัตว์น้ ำ ครั้ง 0 0 
2.3 ประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันโรคจำกสัตว์น้ ำน ำเข้ำ ครั้ง 9 0 
2.4 ด ำเนินกำรรับรองสถำนกักกันและที่พักซำกสัตว์น้ ำ ครั้ง 0 0 
2.5 ตรวจสอบสถำนกักกันสัตว์น้ ำและที่พักซำกสัตว์น้ ำ ครั้ง 0 0 
2.6 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำสถำนกักกันสัตว์น้ ำและที่พักซำกสัตว์น้ ำ ครั้ง 0 0 
2.7 ออกหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำและที่พักซำกสัตว์น้ ำ ครั้ง 0 0 
3. กิจกรรม เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
ประมงสู่ตลำดอำเซียน 

ครั้ง 22 26 

- ตรวจบูรณาการป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

ครั้ง 22 26 

4. กิจกรรม แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ครั้ง 0 0 
4.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (AREP) ครั้ง 0 0 
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ 
- เรือขนถ่ายสัตว์น้ า / เรือประมง 
- เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้ า / เรือขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง 0 0 



37 
 

4.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ า ครั้ง 0 0 
4.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบ
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ครั้ง 0 0 

4.6 ตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ี
ได้มาจากการท าการประมง 
- ตรวจสอบการน าเข้า 
- ตรวจสอบการส่งออก 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
1,722 

0 
1,722 

 
392 

0 
392 

4.7 รายงานและประสานงานเก่ียวกับข้อมูลเรือประมงและการน าเข้า
สัตว์น้ ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 

ฉบับ 0 0 

4.8 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมง ครั้ง 0 0 
4.9 ตรวจประเมินมาตรฐานท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ครั้ง 0 0 
4.10 ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ าตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM) 

ครั้ง 0 0 

5. กิจกรรม พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ 2,700 1,923 
5.1 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 2,640 1,764 

- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 0 0 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
   - ร. 6 (น าเข้า) 
   - ร. 6 (น าผ่าน) 
   - ร. 7 
   - ร. 8 
   - ร. 9 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

2,640 
0 
0 
0 
0 

2,640 

1,764 
0 
0 
0 
0 

1,764 
- การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 0 0 
5.2 การออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 60 159 

- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 2 0 
- การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
   - ร. 6 (น าเข้า) 
   - ร. 6 (น าผ่าน) 
   - ร. 7 
   - ร. 8 
   - ร. 9 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

58 
2 
2 
2 
2 

50 

159 
0 
0 
0 
0 

159 
- การออกใบอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ 
    - ใบรับรองซากสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก 

ฉบับ 
ฉบับ 

 
0 

 
0 

- การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า (IMD) ฉบับ 0 0 
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สรุปรวม ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

น ำเข้ำ ส่งออก 

เดือน ปรมิำณ(กก.) มูลค่ำ (บำท) เดือน ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 
ต.ค. - - ต.ค. 3,149,327.00 140,094,011.32 
พ.ย. - - พ.ย. 1,249,722.00 63,293,228.56 
ธ.ค. - - ธ.ค. 1,237,891.00 58,078,585.00 
ม.ค. - - ม.ค. 816,926.00 39,460,555.00 
ก.พ. - - ก.พ. 1,175,621.00 60,040,885.00 
มี.ค. - - มี.ค. 708,607.50 42,000,872.50 
รวม - - รวม 8,338,094.50 402,968,137.38 

 

กราฟแสดงปริมาณรวม การส่งออกศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 ปีงบประมาณ 2560 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

กราฟแสดงมูลค่ารวม การส่งออกศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 ปีงบประมาณ 2560 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

3,149.33 

1,249.72 1,237.89 

816.93 
1,175.62 

708.61 

 -  

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ (ตัน) 

140.09 

63.29 58.08 
39.46 

60.04 
42 

 -  

 30

 60

 90

 120

 150

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

มูลค่า (ล้านบาท) 
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กราฟแสดงปริมาณการส่งออก แยกด่านพรมแดน  
ปีงบประมาณ 2560 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

กราฟแสดงมูลค่าการส่งออก แยกด่านพรมแดน  
ปีงบประมาณ 2560 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
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ปริมำณและมูลค่ำ กำรน ำเข้ำ-ส่งออก ด่ำนพรมแดนแม่สำย ปีงบประมำณ 2560 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

น ำเข้ำ ส่งออก 

เดือน ปรมิำณ(กก.) มูลค่ำ (บำท) เดือน ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 
ต.ค. - - ต.ค. 50,587.00 4,997,500.00 
พ.ย. - - พ.ย. 76,132.00 6,329,895.00 
ธ.ค. - - ธ.ค. 103,691.00 7,928,025.00 
ม.ค. - - ม.ค. 100,456.00 7,535,925.00 
ก.พ. - - ก.พ. 103,611.00 7,953,875.00 
มี.ค. - - มี.ค. 98,447.00 7,733,135.00 
รวม - - รวม 532,924.00 42,478,355.00 

 
กรำฟแสดงมูลค่ำกำรส่งออกด่ำนพรมแดนแม่สำย ปีงบประมำณ 2560 

ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 
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ปริมำณและมูลค่ำ กำรน ำเข้ำ-ส่งออก ด่ำนพรมแดนเชียงแสน ปีงบประมำณ 2560 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

น ำเข้ำ ส่งออก 

เดือน ปรมิำณ(กก.) มูลค่ำ (บำท) เดือน ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 
ต.ค. - - ต.ค. 4,120.00 247,200.00 
พ.ย. - - พ.ย. 3,625.00 217,500.00 
ธ.ค. - - ธ.ค. 4,110.00 257,300.00 
ม.ค. - - ม.ค. 6,410.00 451,270.00 
ก.พ. - - ก.พ. 6,530.00 482,400.00 
มี.ค. - - มี.ค. 8,380.00 611,400.00 
รวม - - รวม 33,175.00 2,267,070.00 

 
กรำฟแสดงมูลค่ำกำรส่งออกด่ำนพรมแดนเชียงแสน ปีงบประมำณ 2560 

ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 
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ปริมำณและมูลค่ำ กำรน ำเข้ำ-ส่งออก ด่ำนพรมแดนเชียงของ ปีงบประมำณ 2560 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

น ำเข้ำ ส่งออก 

เดือน ปรมิำณ(กก.) มูลค่ำ (บำท) เดือน ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 
ต.ค. - - ต.ค. 3,094,620.00 134,849,311.32 
พ.ย. - - พ.ย. 1,169,965.00 56,745,833.56 
ธ.ค. - - ธ.ค. 1,130,090.00 49,893,260.00 
ม.ค. - - ม.ค. 710,060.00 31,473,360.00 
ก.พ. - - ก.พ. 1,065,480.00 51,604,610.00 
มี.ค. - - มี.ค. 601,780.50 33,656,337.50 
รวม - - รวม 7,771,995.50 358,222,712.38 

 
กรำฟแสดงมูลค่ำกำรส่งออกด่ำนพรมแดนเชียงของ ปีงบประมำณ 2560 

ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 
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สรปุกำรส่งออก แยกตำมชนิดสัตว์น้ ำ ปีงบประมำณ 2560 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

 
 

 

ล ำดับที่ ชนิดสัตว์น้ ำ ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) ผ่ำนที่ด่ำน ฯ 
1 ปลานิล 354,453.00 20,069,900.00 แม่สาย/เชียงแสน/เชียงของ 
2 ปลาดุก 173,172.00 8,848,800.00 แม่สาย/เชียงแสน/เชียงของ 
3 ปลาทูสด 17,540.00 706,700.00 แม่สาย 
4 ปลาทูเค็ม 3,000.00 105,000.00 แม่สาย 
5 ปลาทูน่ึง 13,170.00 1,129,200.00 แม่สาย 
6 ปลาสวาย 7,638.00 305,520.00 แม่สาย 
7 ปลาไน 855.00 85,500.00 แม่สาย 
8 ปลาไส้ตันแห้ง 1,454.00 116,320.00 แม่สาย 
9 ปลาย่ีสกเทศ 52,955.00 2,389,725.00 แม่สาย 

10 ปลาตะเพียน 480.00 28,800.00 แม่สาย 
11 ลูกปลานิล 133,100.00 (ตัว) 42,770.00 แม่สาย/เชียงแสน/เชียงของ 
12 ลูกปลาดุก 379,970.00 (ตัว) 349,220.00 แม่สาย/เชียงแสน 
13 ลูกปลาไน 23,600.00 (ตัว) 13,400.00 แม่สาย/เชียงแสน 
14 ลูกปลานวลจันทร์ 24,500.00 (ตัว) 13,250.00 แม่สาย/เชียงแสน 
15 ลูกปลาย่ีสก 2,000.00 (ตัว) 1,500.00 แม่สาย 
16 ลูกปลากดคัง 40,000.00 (ตัว) 80,000.00 แม่สาย 
17 หอยแครง 4,580.00 367,300.00 เชียงของ 
18 หมึกกล้วย 1,690.00 303,800.00 เชียงของ 
19 กุ้งก้ามกราม 13,242.00 3,378,920.00 แม่สาย/เชียงแสน 
20 กุ้งขาว 52,535.00 14,637,400.00 แม่สาย/เชียงแสน 
21 ปลากะตักตากแห้ง 7,570,095.00 345,645,094.88 เชียงของ 
22 หัวปลากะตักตากแห้ง 52,318.50 784,777.50 เชียงของ 
23 ปลาแรดแช่แข็ง 14,022.00 2,093,040.00 เชียงของ 
24 หมึกกระดองตากแห้ง 1,670.00 1,102,200.00 เชียงของ 
25 ปลาไนมีชีวิต 250.00 25,000.00 เชียงแสน 
26 ปลาหมอมีชีวิต 275.00 27,500.00 เชียงแสน 
27 ปลาไหลนามีชีวิต 140.00 25,200.00 เชียงแสน 
28 กบ 120.00 9,600.00 เชียงแสน 
29 กุ้งก้ามกรามมีชีวิต 310.00 80,600.00 เชียงแสน 
30 ปลานิลแช่เย็น 1,360.00 81,600.00 เชียงแสน 
31 ปลากดคังแช่เย็น 720.00 108,000.00 เชียงแสน 
32 ปลาเค้าขาวแช่เย็น 50.00 12,500.00 เชียงแสน 

 รวม 8,338,094.50 402,968,137.38  
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กรำฟแสดงกำรส่งออก แยกตำมชนิดสัตว์น้ ำ ปีงบประมำณ 2560 
ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560 

 

มูลค่ำกำรน ำเข้ำ – ส่งออก ปีงบประมำณ 2546 –2558 
 

งบประมำณ มูลค่ำกำรน ำเข้ำ (บำท) มูลค่ำกำรส่งออก (บำท) 
2546 457,695 73,959,035 
2547 465,780 30,089,640 
2548 816,439 17,854,769 
2549 282,159 6,825,161 
2550 457,800 15,516,525 
2551 566,045 20,304,320 
2552 625,910 27,540,631 
2553 175000 41,526,270.93 
2554 327,180 93,925,991.54 
2555 1,198,400 204,590,704.68 
2556 647,000 1,551,005,995.14 
2557 1,012,500 733,229,181.02 
2558 1,183,500 791,163,511.12 
2559 168,800 613,557,564.36 
2560 - 402,968,137.38 

 
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560 นับต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 

ปลากะตักตากแห้ง 
90.79 % 

ปลานิล 
4.25 % 

ปลาดุก 
2.08 % 

ปลาย่ีสกเทศ 
0.67 % 

กุ้งขาว 
0.63 % 

หัวปลากะตักตากแห้ง 
0.63% 

ปลาทูสด 
0.21 % 

ปลาแรดแช่แข็ง 
0.17 % กุ้งก้ามกราม 

0.16 % 

อ่ืนๆ 
0.45 % 
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กรำฟแสดงมูลค่ำกำรน ำเข้ำ ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2546-2560 

 

กรำฟแสดงมูลค่ำกำรส่งออก ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2546-2560 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

  

ตรวจสอบการส่งออกปลากะตักตากแห้งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี ๔ 

  

ตรวจสอบการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งท่ี 1 อ้าเภอแม่สาย 

   

ตรวจสอบการส่งออก ณ ด่านพรมแดนเชียงแสน 
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กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 

  

ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้านอกพื้นท่ีปฏิบัติงานปกติ โดยบูรณาการ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 1 (เชียงราย) 

  

จุดผ่านแดนถาวรบ้านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ จังหวัดเลย 

  

จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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จุดผ่านแดนนากระเซ็ง (ด่านศุลกากรนากระเซ็ง)และสะพานมิตรภาพน้้าเหืองไทย-ลาว อ้าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

  

ตรวจร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 

  

ออกตรวจพื้นท่ี ณ ด่านศุลกากรบึงกาฬ และร่วมหารือกับส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ 
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ออกตรวจร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนครพนม ณ จุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว บ้านท่าอุเทน  
และท่าเทียบเรือเทศบาล 

  

ตรวจเย่ียมด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนครพนม ณ ด่านพรมแดนนครพนม 

  

ปฏิบัติงานร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร ณ ด่านพรมแดนมุกดาหาร 
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ปฏิบัติงานร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดอุบลราชธานี 

  

ปฏิบัติงานร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสุรินทร์ 

  

ตรวจเย่ียมและปฏิบัติงานตรวจร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
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กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งท่ี 1 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งท่ี 2 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด า 
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ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ สะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 



53 
 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนหน้าท่ีว่าการอ าเภอเชียงแสน 
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ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก 

  

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหล่ียมทองค า 

  
 

ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
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กิจกรรมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  
สอนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้เข้าใช้งานระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

  
 

  
ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า–ส่งออกสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
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ภาพกิจกรรมอื่นๆ 

  
กิจกรรม ร่วมโครงการอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และ

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า–ส่งออกสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

  
กิจกรรม ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานแก่คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 

  
กิจกรรม การตรวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกักกันสัตว์เชียงราย และชุดสุนัขดมกล่ินของด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ 
เพื่อตรวจสอบการลักลอบน าเข้า-ส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
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กิจกรรม เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงาน 

ในอ าเภอเชียงแสน 

  
ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนของท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ ครั้งท่ี 89 ( TBC-89 )  
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การประชุมช้ีแจงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการด าเนินการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยท่ีใช้ใน
การผลิตสัตว์น้ า และท าบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 

กับผู้ประกอบการและตัวแทนออกของในพื้นท่ี 
 

  
 

   
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

  
วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักงานด่านศุลกากรแม่สาย 
จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่สายแห่งท่ี 1 อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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สรุปประเมินผลปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข  
ของศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต 1 (เชียงรำย) 

 

         การท่ีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปปฏิบัติงาน ตามแนว
พรมแดนต่างๆ จะเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปราม การค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน พรบ.อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
ตามด่านพรมแดนจะเปิดต้ังแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยส่งเจ้าหน้าท่ีคอยหมุนเวียนสับเปล่ียนออกตรวจ
ป้องกันการ ลักลอบ ท้ังในพื้นท่ีต้ัง และนอกพื้นท่ีต้ัง ท้ังใน และนอกเวลาราชการ ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานการ
ตรวจพบการลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย แต่การออกตรวจของเจ้าหน้าท่ีด่านฯ จะเป็นการเฝ้าระวัง 
และป้องปราม การค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง และสัตว์น้ าในบัญชีไซเตส เช่น ปลาบึก ตะพาบน้ า เป็นต้น เนื่องจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ท้ัง 2 ประเทศ ยังมีความต้องการบริโภค สัตว์น้ าเหล่านี้อยู่ อีกท้ังประเทศเพื่อนบ้านท้ัง 2 
ประเทศ ก็ยังไม่มีความเข้มงวด ในเรื่องการค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง และสัตว์น้ าในบัญชีไซเตส ประกอบกับราคา
สัตว์น้ าเหล่านี้ยังมีค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบการค้าสัตว์น้ าเหล่านี้ได้ 

 

          การค้าตามแนวพรมแดน กับประเทศเพื่อนบ้านท้ัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนสินค้าท่ีส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปัญหา และอุปสรรค 
ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละพรมแดน เนื่องจาก แต่ละประเทศมีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป 
 
ปัญหำ และอุปสรรค 

1. ชายแดนประเทศไทยท่ีติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านท้ัง
สองประเทศ มีแนวพรมแดนเป็นระยะท่ียาวไกล ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแนวสันเขา 
และติดกับแม่น้ า ถนนมีความคดโค้ง อีกท้ังตลอดแนวชายแดนยังมีหมู่บ้านต้ังเรียง ท าให้มีความเส่ียง
ในการลักลอบน าเข้าส่งออกสินค้าและส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ 

2. ประเทศเพื่อนบ้าน ยังไม่มีความเข้มงวด ในเรื่องการค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง และสัตว์น้ าในบัญชีไซเตส 
(CITES) เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ าเหล่านี้อยู่ อีกท้ังสัตว์น้ าเหล่านี้
ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจในการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมายได้ 

3. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) มีพื้นท่ีรับผิดชอบหลายด่านพรมแดน และแต่
ละด่านพรมแดนประกอบด้วยหลายจุดผ่อนปรน ท้ังท่ีเป็นจุดผ่อนปรนถาวร และท่ีไม่เป็นจุดผ่อนปรน
ถาวร นอกจากนี้ ยังมีอาคารคลังสินค้า และท่าเรือของเอกชน หมู่บ้าน ต้ังอยู่เรียงรายตลอดตามแนว
พรมแดน ท าให้ง่ายต่อการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย และการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าได้โดยง่าย  
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แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีปฏิบัติงานอยู่ตามแนวพรมแดน ให้ช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 

การลักลอบการค้าสัตว์น้ าท่ีผิดกฎหมาย ตามแนวพรมพรมแดน อีกทางหนึ่งด้วย 
2. ส่งเจ้าหน้าท่ี ออกตรวจพื้นท่ี ตามจุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรนต่างๆ ให้บ่อยยิ่งขึ้น 
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ค าแนะน า เกี่ยวกับข้ันตอน การขออนุญาต การน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น้ า 

ระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบ ท่ีมาติดต่อกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้ันตอนการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสัตว์น้ า ระหว่างประเทศ

และบทก าหนดโทษ เกี่ยวกับการลักลอบการค้าสัตว์น้ า ท่ีกระท าผิด ตามสถานท่ีชุมชน และบริเวณจุด
ผ่านแดน และจุดผ่อนปรนต่างๆ  
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