รายงานประจาปี 2560
ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ด่านตรวจสัตว์นาท่าอากาศยานหาดใหญ่
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์นา เขต 3(สงขลา)
กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิ ต กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนา
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 3 (สงขลา) กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ซึ่งกรมประมงได้อนุมัติตามข้อเสนอของกองอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง เพื่อด้าเนินการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้าประจ้าท่าอากาศยานนานาชาติจ้านวน 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย เมื่อปี พ .ศ.2535 และได้
จัดสรรเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ สิงคโปร์
และยังเป็นจุดตรวจร่วมหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสายการบินส้าคัญ เช่น สายการบินไทยสไมด์ สาย
การบินนกแอร์ สายการบินไลน์ออนแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทเกอร์แอร์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนไปยัง
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. การตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่า นสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตรวมถึงการ
ควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมาย ดังนี้ 1) พระราชก้าหนดการประมง พ .ศ. 2558 2)
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 2535 3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ. 2558 4)
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ .ศ. 2522 5) พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
2.การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้า ตามที่ได้รับมอบอ้านาจ
ตามกฎหมาย ดังนี้ 1)ใบอนุญาตให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชก้าหนดการประมง พ .ศ.
2558 2)ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์น้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามา
ในราชอาณาจักร (ร.7) ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2499
3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
4. ตรวจสอบแหล่งค้าสัตว์น้า ในเขตพื้นที่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อควบคุม และตรวจสอบการค้ า
สัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการน้าเข้า น้าผ่าน ส่งออก และการอนุรัก
ษ์สัตว์น้าแก่
ผู้ประกอบการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
6.จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการน้าเข้า น้าผ่าน ส่งออกสัตว์น้า เพื่อก้าหนดมาตรการควบคุมและ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าสัตว์น้า
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการที่เบิกจ่าย ตามแต่ละกิจกรรม
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. กิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าประมง 2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า 3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าการ
ประมงผิดกฎหมาย 4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW) 5. กิจกรรมสนับสนุน
การพัฒนาสินค้าประมงได้คุณภาพได้มาตรฐาน และมีผลการปฎิบัติงานตลอดครึ่งปี งบประมาณ ตามแผนงานกิจกรรม
ต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องซึ่งจักได้น้าเสนอต่อไป
นายธนดล จันทขวัญ
นักวิชาการประมงช้านาญการ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

สารบัญ
หน้า
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
ที่ตั้งส้านักงาน
ประวัติ
ประวัติหน่วยงาน อ้านาจหน้าที่ และโครงสร้าง
อ้านาจหน้าที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลบุคลากร และอัตราก้าลังประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
การพัฒนาบุคลากร ของด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
งบประมาณ ประจ้าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
ผลการด้าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31
มีนาคม 2560ประจ้าปีงบประมาณ 25560
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
3. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW)
4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย
5. กิจกรรม.สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัญหาและอุปสรรค

1
1
1
2
3
5
6
8
8
15
29
30
30
36

สารบัญตาราง
ตารางที่
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW)
5. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงได้คุณภาพได้มาตรฐาน
6. แสดงผลการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
7 แสดงผลการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต (อ้าเภอหาดใหญ่)
8 แสดงผลการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต (อ้าเภอรัตภูมิ)

หน้า
6
6
6
7
7
13
19
20

สารบัญตาราง
ภาพที่
1 แสดงสายการบินที่บินไปมาระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
2 แสดงพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
3 แสดงอาคารส้านักงานของด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาคารคลังสินค้าการบินไทย
4 แสดงแผนที่ปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า
และขาออกระหว่างประเทศ
5 การตรวจป้องกันลักลอบน้าสัตว์น้าเข้ามาในประเทศบริเวณ ขาเข้าระหว่างประเทศ
6 แผนที่ปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า – ส่งออก บริเวณคลังสินค้า
7 การตรวจป้องกันลักลอบน้าเข้าส่งออกบริเวณคลังสินค้า
8 การตรวจป้องกันลักลอบน้าเข้าส่งออกบริเวณคลังสินค้า (ต่อ)
9 การปฏิบัติงานการตรวจป้องกันบูรนาการระหว่างหน่วยงานระหว่างด่านตรวจสัตว์น้า
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กับด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่
10 ติดตามและควบคุมลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกันอ ณ ฉัตรชัย
ฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมู่ 3 ต้าบล จะทิ้งพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
10 ติดตามและควบคุมลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกันอ ณ ฉัตรชัย
ฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมู่ 3 ต้าบล จะทิ้งพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
11 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ บริษัท โมนาไทย-แอม ฟาร์ม เลขที่89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
11 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ บริษัท โมนาไทย-แอม ฟาร์ม เลขที่89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา (ต่อ)
12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวั ดสงขลา (ต่อ)
13 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
13 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
14 การให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการเข้ามารับบริการในการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตฯ
15 เข้ารับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน จากผู้อ้านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
16 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
17 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานด่านฯ ตามโครงสร้างกรมประมง พ 2559 .ศ.จากด่านตรวจสัตว์น้า
จังหวัดสงขลา เป็นด่านตรวจสัตว์ท่าอากาศยานหาดใหญ่
18 จัดท้ารายชื่อผู้บริหารของกรมประมง และรายชื่อผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าด่านฯ
19 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของด่านฯ และของกรมประมง กับผู้ที่มาติดต่อราชการ
20 ร่วมแข่งกีฬาสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

หน้า
2
2
2
9
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12
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35

๑

ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 3 (สงขลา)กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง
ที่ตั้งส้านักงาน
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์ 0-74250-355 โทรสาร 0-74250-355
E-mail Address : hatyai_airport@hotmail.co.th
Website : http://skairport.fishquarantine.org/index.html
ประวัติหน่วยงาน อ้านาจหน้าที่ และโครงสร้าง
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งกรมประมงได้อนุมัติตามข้อเสนอของกองอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง เพื่อด้าเนินการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้าประจ้าท่าอากาศยานนานาชาติจ้านวน 4 แห่ง คือ ท่า
อากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดให ญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย เมื่อปี พ .ศ.2535
โดยมอบหมายให้สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา ในขณะนั้นรับผิดชอบและจัดสรรเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจ้า
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงเป็น 1 ใน 5 แห่ง (รวมท่าอากาศยานกรุงเทพฯ) ของ
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ .ศ.2535 โดยให้สถานีประมงน้้า
จืดจังหวัดสงขลา ก้ากับ ดูแล และปฏิบัติงาน กรมประมงได้จัดสรรอัตราก้าลังข้าราชการมาปฏิบัติงานและรับมอบ
งานคืนจากสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2542 ซึ่งกรมประมงได้อนุมัติตาม
ข้อเสนอของกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อด้าเนินการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้าประจ้าท่าอากาศยานนานาชาติ
จ้านวน 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล
ะท่าอากาศยาน
เชียงราย เมื่อปี พ .ศ.2535 โดยมอบหมายให้สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา ในขณะนั้นรับผิดชอบและจัดสรร
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเมื่อ 26 สิงหาคม 2547 กรมประมง
ได้รับการอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง งานภายในส้านักบริหารจัดการด้านการประมงใหม่ โด ยมีการ
ปรับปรุงและยกฐานะด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขึ้นเป็นด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสงขลา ซึ่งมีด่านตรวจ
สัตว์น้าฯสาขา อีก 3 สาขา ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ตามค้าสั่งกรมประมงที่ 2/2554 ลงวันที่
5 มกราคม 2554 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน
อ้านาจหน้าที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1. ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ สิงคโปร์ และยังเป็นจุดตรวจร่วมหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ
สายการบินส้าคัญ เช่น สายการบินไทย สไมด์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไลน์ออนแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย
และสายการบินไทเกอร์แอร์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

๒

ภาพที่ 1 แสดงสายการบินที่บินไปมาระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
2. คลังสินค้าคาร์โก้ ของการสายการบินไทย แพนไทยแอร์ ตั้งอยู่อาคารคลังสินค้าการบินไทย นับเป็นช่องทาง
ขนส่งสินค้าทางอากาศอีกช่องทางหนึ่ง ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ภาพที่ 3 แสดงอาคารส้านักงานของด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาคารคลังสินค้าการบินไทย

๓
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บทบาทภารกิจ
1. การตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้า ผลิตภั
ณฑ์สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตรวมถึงการ
ควบคุมปูองกันและปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมาย ดังนี้
1) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
4) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
2.การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้า ตามที่ได้รับมอบอ้านาจ
ตามกฎหมาย ดังนี้
1)ใบอนุญาตให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558
2)ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์น้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า
มาในราชอาณาจักร (ร.7) ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
4. ตรวจสอบแหล่งค้าสัตว์น้า ในเขตพื้นที่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อควบคุม และตรวจสอบการค้า
สัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ค วามรู้เกี่ยวกับการน้าเข้า น้าผ่าน ส่งออก และการอนุรัก
ษ์สัตว์น้าแก่
ผู้ประกอบการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
6.จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการน้าเข้า น้าผ่าน ส่งออกสัตว์น้า เพื่อก้าหนดมาตรการควบคุมและ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าสัตว์น้า

๔
ข้อมูลบุคลากร และอัตราก้าลังประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
ข้าราชการ
นายธนดล จันทขวัญ
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะประมง สาขา ประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช
อายุ 51 ปี
ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงช้านาญการ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
พนักงานราชการ
นายอาหลี แกสมาน
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง สาขา อุตสาหกรรมประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง
อายุ 39 ปี
ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมง
ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ้างเหมาบริการ
นางสาวทิฑัมพร แก้วอรุณ
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา
อายุ 23 ปี
ต้าแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

๕
การพัฒนาบุคลากร ของด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถ และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้าท่า
อากาศยานหาดใหญ่ ตลอดปีงบประมาณ 2560 ทางด่านฯได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมสัมนา ตาม
กิจกรรมของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 3 (สงขลา)และกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2560ดังนี้
นายธนดล จันทขวัญ
ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงช้านาญการ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
เข้ารับการฝึกอบรมสัมนา ตามกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 3 (สงขลา)และกอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2560ดังนี้
1.ตามหนังสือที่ 0505.2/150 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและ
ปัจจัยการผลิต ได้ก้าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพ และมาตรฐานการควบคุม
ตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ”เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและน้าไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2.ตามหนังสือที่ กษ 0505.3/305 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิต ได้ก้าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของการท่าเรือ
(Port State Measures) ส้าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงผู้ตรวจเรือและสินค้าประมงตามมาตรการฯ(PSM Inspector)”
ในระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
3.ตามหนังสือที่ กษ 2305 /ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช .) ขอให้เจ้าหน้าที่ด่านระหว่างประเ ทศและด่านชายแดนในเขตภาคใต้ เข้าร่วมอบรม
การใช้งาน ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย (Thailand Rapid Alert System for
Food and Feed: THRASFF) และศึกษาดูงานด่านน้าเข้าสินค้า ณ ด่านตรวจพืชสะเดา เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการท้างานด้านการแจ้ งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระดับประเทศ และให้การ
ด้าเนินงานด้านการแจ้งเดือนของไทยมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
เฟื่องฟูา โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายอาหลี แกสมาน
ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมง
ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
เข้ารับการฝึกอบรมสัมนา ตามกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้า เขต 3 (สงขลา)และกอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2560ดังนี้
1. ตามหนังสือที่ กษ0505.7.1/4 ลงวันที่ 13 มกราคม2560 เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
Application Software หลักสูตร “การใช้งานระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้
ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง (FSW)” ส้าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง ในวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย(Software Park Thailand) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๖
งบประมาณ ประจ้าปี 2560 ประจ้าด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการที่ 1
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1
และแผนงานพื้นฐานด่านการสร้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
งบด้าเนินการที่ได้รับ และ ผลการเบิกจ่าย ตามแต่ละกิจกรรมโดยแยกเป็น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
2. กิจกรรมเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW)
5. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงได้คุณภาพได้มาตรฐาน
ตารางที่ 1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

109,000 บาท

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

99,500บาท

9,500 บาท

91.28

ตารางที่ 2 กิจกรรมเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

4,500 บาท

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

2,520 บาท

1,980บาท

56.00

ตารางที่ 3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย
ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

40,000 บาท

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

39,999 บาท

1 บาท

100.00

๗
ตารางที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW)
ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

5,000 บาท

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

4,320 บาท

680 บาท

86.40

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

1,215.52 บาท

4,284.48บาท

22.10

หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

5,500 บาท

ตารางที่ 5 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงได้คุณภาพได้มาตรฐาน
ได้รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณที่ได้รับประจ้าปี
งบประมาณ 2560

10,000 บาท

เบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย

8,510.93 บาท

1,489.07 บาท

85.11

๘
ผลการด้าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
ประจ้าปีงบประมาณ 25560
งานที่ได้รับมอบหมายรายละเอียด และผลการด้าเนินการ
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- ตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้าและส่งออก การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รองรับเที่ยวบินของสายการบินที่ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้แก่
1. สายการบินไทย บินภายในประเทศ
2. สายการบินนกแอร์ บินภายในประเทศ
3. สายการบินไลน์ออนแอร์ บินภายในประเทศ
3. สายการบินแอร์เอเชีย บินภายในประเทศและระหว่างประเทศไปยังสนามบินกัวลาลัมเปอร์
4. สายการบินไทเกอร์แอร์ บินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานหาดใหญ่กับ ท่าอากาศยาน
สิงคโปร์
จ้านวนเที่ยวบิน
- ขาเข้าภายในประเทศ
- ขาออกภายในประเทศ
- ขาเข้าระหว่างประเทศ
- ขาออกระหว่างประเทศ

126 เที่ยว/สัปดาห์
126 เที่ยว/สัปดาห์
14 เที่ยว/สัปดาห์
14 เที่ยว/สัปดาห์

๙
ภาพที่4 แสดงแผนที่ปฏิบัติงานการตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งออก
บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ

จุดตรวจคนเข้าเมือง

เคาเตอร์ศุลกากร

เคาเตอร์ศุลกากร

เคาเตอร์ศุลกากร

เคาเตอร์ด่านตรวจพืช

แผงกั้น

เครื่องเอ็กซ์เรย์

แผงกั้น

แผงกั้น
ทางเข้าออก

๑๐

ภาพที่5 การตรวจปูองกันลักลอบน้าสัตว์น้าเข้ามาในประเทศบริเวณขาเข้าระหว่างประเทศ

๑๑
ภาพที่6 แผนที่ปฏิบัติงานการตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้า – ส่งออก
บริเวณคลังสินค้า
ตู้ขึ้นสินค้า

ตู้ขึ้นสินค้า

เครื่องเอ็กซ์เรย์

ส้านักงานการบินไทย

ส้านักงานศุลกากร

โต๊ะเจ้าหน้าที่ประมง
จุดพักสินค้ารอเอ็กซ์เรย์

เครื่องชั่งน้้าหนัก

บริเวณจอดรถบรรทุกสินค้า

ทางเข้าออกอาคาร
คลังสินค้า

เครือ่ งชั่งน้้าหนัก

๑๒

ภาพที7่ การตรวจปูองกันลักลอบน้าเข้าส่งออกบริเวณคลังสินค้า

ภาพที8่ การตรวจปูองกันลักลอบน้าเข้าส่งออกบริเวณคลังสินค้า (ต่อ)

๑๓
รายงานการปฏิบัติงานตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้า -ส่งออกสัตว์น้า ซากสัตว์น้าผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่
ใช้ในการผลิตสัตว์น้าประจ้าปีงบประมาณ ๒๕60 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2560)
การปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้า -ส่งออกของด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ แบ่งออกเป็น
๓ ส่วน กล่าวคือ
๑. การตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ การตรวจสอบใบขนสินค้า ใบก้ากับรายการสินค้า และ Air Way bill
โดยเจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องตรงกันกับหนังสืออนุญาตที่ได้ขอ
ไว้ ทั้งหนังสืออนุญาตน้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (พรบ.ประมง) ร.๖ ร.๗ และ ร.๙ หากตรวจสอบ
พบการด้าเนินการที่ไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้กับหัวหน้าด่านทราบ เพื่อประสานการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒. การตรวจสอบสินค้า เพื่อปูองกันการปลอมปน ปลอมแปลง สินค้าประมงมากับสินค้าอื่น หรือสินค้าอื่น
มากับสินค้าประมง โดยเน้นการตรวจสอบชนิด และปริมาณ ให้ถูกต้องตามหนังสืออนุญาต ซึ่งปกติจะปฏิบัติ
ควบคู่กับการเปิดตรวจสินค้าน้าเข้าอยู่แล้ว
๓. การตรวจสอบคลังสินค้าและบริเวณ สายพานล้าเลียงกระเป๋าขาเข้าระหว่างประเทศ เพื่อปูองกันการ
ลักลอบการขนถ่ายสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึง่ ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จดั ท้าแผนการปฏิบตั ิงาน ในการตรวจสอบการลักลอบ
น้าเข้า-ส่งออก ไว้ดังนี้
แผนการปฏิบัติงาน
ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบริเวณคลังสินค้าและ
บริเวณสายพานขาเข้าระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
1.นายธนดล จันทขวัญ
2.นายอาหลี แกสมาน
การปฏิบัติงาน จะสับเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน ตามเวลาที่ก้าหนดดังนี้
วันจันทร์-วันศุกร์
ปฏิบัติงาน ในเวลา 8.๓๐ - 19.๓๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์
ปฏิบัติงาน ในเวลา ๘.๓๐ - ๑6.๓๐ น.
วันหยุดราชการ
ปฏิบัติงาน ในเวลา ๘.๓๐ - ๑6.๓๐ น.
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบน้าเข้าส่งออกสัตว์น้า ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
ตารางที่ 6 แสดงผลการปฏิบัติงาน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
เดือน
จ้านวนครั้ง
ตรวจปูองกัน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

รวม (ครั้ง)

54

54

54

54

54

54

324

๑๔
การประเมินความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้าส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้
ประเมินความเสี่ยงและสถานการณ์ความเสี่ยงในการลักลอบน้าเข้าส่งออก พบว่า ความเสี่ยงและสถานการณ์ความ
เสี่ยงในปัจจุบันอยู่ในระดับต่้า เนื่องจากมีเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ใช้บริการสนามบินท่าอากาศยานหาดใหญ่
จ้านวน 2 สายการบินต่อวัน และสายการบินไม่มีการขนส่งสินค้ามากับเครื่องบิน ส้าหรับพื้นที่ความเสี่ยงต่อการ
ลักลอบ คือ บริเวณสายพานสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ในการนี้ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ได้ด้าเนินการตรวจสอบปูองกันการลักลอบทุกเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายการป้องกันการลักลอบ
นอกจากการเข้มงวดตรวจสอบ เพื่อเฝูาระวังการลักลอบน้าเข้า -ส่งออกสัตว์น้าแล้ว ด่านตรวจสัตว์น้าฯ ได้
ด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ตระหนักและร่วมปูองกันการลักลอบ หรือ
น้าเข้าสัตว์น้าแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย พร้อมกับการสร้างเครือข่ายฯ ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการและ
เกษตรกรในพื้นที่ ในการสอดส่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
การปฏิบัติงานการตรวจป้องกันบูรนาการระหว่างหน่วยงาน
ในการปฏิบัติงานโดยการขอความร่วมมือประสานงาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสร้าง
เครือค่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ เพื่อน้าสู่การปฏิบัติ ในการร่วมกันปูองกันการลักลอบ
น้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้าที่ไม่พึงประสงค์ที่อา จก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท้าการประมงในพื้นที่ ในแง่การ
เกิดโรคระบาด ในสัตว์น้า การบูรนาการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
หาดใหญ่กับด่านตรวจฯ ของหน่วยงานใกล้เคียง และหน่วยงานอื่นๆภายในจังหวัด ที่มีความสัมพันธ์ ในแง่การ
ปูองกันปราบปราม เพื่อร่วมมือกัน ปูองกันการลักลอบน้าเข้า- ส่งออกสินค้าสัตว์น้า ที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค
ระบาดในสัตว์น้า ด่านตรวจสัตว์น้าน้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่ ด่านฯตรวจ ร่วมกับ ด่านอาหารและ
ยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดย ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจฯ ออกตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้า อย่างเข้มข้น ตามแผนปฏิบัติงานตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้า

ภาพที่9 การปฏิบัติงานการตรวจปูองกันบูรนาการระหว่างหน่วยงานระหว่างด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
.
หาดใหญ่กับด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่
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2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้า
-เป็นตรวจปูองกันการลักลอบน้าเข้าและส่งออก ทั้งการตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ และนอกพิ้นที่ปกติ
เพื่อเป็นการปูองกัน ยับยั้ง การค้าสัตว์น้า ซากสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ารวมถึงอาหารสัตว์ที่ผิด
กฎหมาย
ตามที่ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ด่านตรวจสัตว์น้า ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ด้าเนินการตรวจสอบลูกกุ้งขาวมีชีวิตที่น้าเข้ามาจากประเทศเม็กซิโก ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พี แอนด์ เอส
แอร์เฟรท อิมฟอร์ต เอ็กฟอร์ต ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ท้าการตรวจสอบลูกกุ้งขาวมีชีวิตน้าเข้า
ดังกล่าว และได้น้าลูกกุ้งขาวมีชีวิตทั้ งหมดกักกันไว้ ณ ฉัตรชัยฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมู่ 3 ต้าบล จะทิ้งพระ อ้าเภอ
สทิงพระ จังหวัด สงขลา

ภาพที่10 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้ามาจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ ฉัตรชัยฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมู่ 3 ต้าบล จะทิ้งพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
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ภาพที่10 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้ามาจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ ฉัตรชัยฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมู่ 3 ต้าบล จะทิ้งพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา (ต่อ)
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ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ด้าเนินการตรวจสอบลูกกุ้งกุลาด้ามีชีวิตที่น้าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พี
แอนด์ เอส แอร์เฟรท อิมฟอร์ต เอ็กฟอร์ต นั้น ด่านตรวจสัตว์น้า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ท้าการตรวจสอบลูกกุ้ง
กุลาด้ามีชีวิตน้าเข้าดังกล่าว และได้น้าลูกกุ้งกุลาด้ามีชีวิตทั้งหมดกักกันไว้ ณ บริษัท โมนาไทย-แอม ฟาร์ม เลขที่89/3
ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ภาพที่11 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุ ญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ บริษัท โมนาไทย-แอม ฟาร์ม เลขที่89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
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ภาพที่11 ติดตามและควบคุมการน้าลูกกุ้งที่ขออนุญาตน้าเข้าจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน
ณ บริษัท โมนาไทย-แอม ฟาร์ม เลขที่89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา (ต่อ)
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การตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต
ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ.2558 และตาม พ .ร.บ. ดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมปศุ
สัตว์ กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง ก้ากับดูแลและควบคุมการจ้าหน่ายอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก้าหนด ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมวิชาการ
เกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา) ,กรมปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์สงขลา) ,ปศุสัตว์อ้าเภอและกรมประมง
(ด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่,ประมงอ้าเภอ) ได้ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต พื้นที่
อ้าเภอหาดใหญ่และอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต (อ้าเภอหาดใหญ่)
ที่

ชื่อร้าน

ชื่อผู้ประกอบการ

1. ชุติ
การเกษตร
2. ถาวรพานิช

อุทัย แก้วสระ

3. บ่วงกง

มิสัน ฉายศิริพันธ์

4. บุญสิน

บุญสรรค์ ศุภทรัพย์ไพศาล

5. ขวัญใจ
ชาวสวน
6. ยงง้วน

วศิน พิชญิงกูร

7. ไม่มีชื่อร้าน

ไล่ฮวด จิรสิริสุข

8. ครูอู๊ดเนิน
ขุนทอง
9. บ.บิ๊กซี
ซูปเปอร์เซ็น
เตอร์ จ้ากัด
(มหาชน)
10. ขวัญดิน เอ
เอส ทีวีช้อป
11. ร้านกันเอง
การเกษตร
12. บริษัทเอก
ชัย ดิสิทธิ
บิวชั่น

วันชนะ แก้วหวังสกุล

ประเสริฐ มโนยุทธ

นงคราญ แซ่ลิ้ม

สุจิรา ทองด้า

สุวิทย์ กังแร
พรรนิภา แซ่ลิ้ม
อนุชิด สุดมา

สถานที่ประกอบการ
ผลการ หมายเหตุ
เลขที่
หมู่ที่ ต้าบล ตรวจสอบ
222
8
ท่าข้าม ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
252
- หาดใหญ่ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
305
บ้านพรุ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
311
บ้านพรุ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
155
พะตง ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
8
1
พะตง ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
10
1
พะตง ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
697
1
ควนลัง ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
111/9
- คลองแห ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
672

-

41/224

-

1142

-

หาดใหญ่ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
หาดใหญ่ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
หาดใหญ่ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ

20
ตารางที่ 8 แสดงผลการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต (อ้าเภอรัตภูมิ)
ที่

ชื่อร้าน

ชื่อผู้ประกอบการ

1. เกษตรรุ่งเรือง วีระ สุวรรณโน
2. นาสีทอง
การเกษตร
3. สมิงทอง
การเกษตร
4. ร้านเกษตร
รุ่งเรือง
5. สหกรณ์
การเกษตรรัต
ภูมิ
6. ร้านเกตฟาร์ม
7.
8.
9.

โรม บริเพชร
นายจิต เรืองด้า
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ
นายเกต หมีเหม

ร้านเจ๊มุกน้า
ชัยการเกษตร
ร้านนานา
ภัณฑ์
ร้านบนควน นายดลเลาะ หมัดอาดัม
การเกษตร

สถานที่ประกอบการ
ผลการ หมายเหตุ
เลขที่
หมู่ที่ ต้าบล ตรวจสอบ
190
3
ท่า
ถูกต้อง
ชะมวง ตาม พ.ร.บ
244/15
เขาพระ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
25/2
1 เขาพระ ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
80
7
ควนรู ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
1
ก้าแพง ถูกต้อง
เพชร ตาม พ.ร.บ
619/1

9

423

1

-

-

161/1

9

ก้าแพง
เพชร
ก้าแพง
เพชร
-

ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ
ก้าแพง ถูกต้อง
เพชร ตาม พ.ร.บ
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ภาพที่12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

24

ภาพที่12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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ภาพที่12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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ภาพที่12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
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ภาพที่12 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ต่อ)

28

ภาพที่13 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

29

ภาพที่13 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ต่อ)
3. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (FSW)
-เป็นกิจกรรมที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการยื่นค้าขอรับบริการการออกใบอนุญาต ในการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าและซากสัตว์น้า เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยื่นค้าขอใบอนุญาตฯ
และเจ้าหน้าที่ในการท้างาน และเป็นการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการยื่นค้าขอฯ
และเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท้างาน

ภาพที่14 การให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการเข้ามารับบริการในการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตฯ
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4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย
เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อควบคุมการน้าเข้า- ส่งออก สัตว์น้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า
สินค้าเหล่านั้นมิได้มาจากการท้าการประมงผิดกฎหมาย เนื่องจากด่านฯ หาดใหญ่ ไม่มีผู้มาขออนุญาตในการน้าเข้าส่งออก จึงไม่มีภาพกิจกรรมแต่อย่างใด
5. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
งบประมาณที่ได้จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค
6. กิจกรรมอื่นๆ
เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งมีส้านักงานอยู่ในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ้าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ และต้องมีการปรับปรุงส้านักงาน เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีกับผู้มา
ติดต่อราชการ ด่านฯ จึงได้ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
6.1. เข้ารับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน จากผู้อ้านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (นาวาอากาศตรี มณธนิก รัก
งาม)

ภาพที่15 เข้ารับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน จากผู้อ้านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
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6.2. ปรับปรุงส้านักงานด่านฯ
6.2.1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร (ภาพก่อน-หลังปรับปรุง)

ภาพที่16 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร (ภาพก่อน-หลังปรับปรุง)

32
6.2.2. เปลี่ยนชื่อหน่วยงานด่านฯ ตามโครงสร้างกรมประมง พ .ศ. 2559 จากด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสงขลา เป็น
ด่านตรวจสัตว์ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ภาพที่ 17 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานด่านฯ ตามโครงสร้างกรมประมง พ .ศ. 2559 จากด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
สงขลา เป็นด่านตรวจสัตว์ท่าอากาศยานหาดใหญ่

33
6.2.3. จัดท้ารายชื่อผู้บริหารของกรมประมง และรายชื่อผู้ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าด่านฯ

ภาพที่18 จัดท้ารายชื่อผู้บริหารของกรมประมง และรายชื่อผู้ด้ารงต้าแหน่งหัว หน้าด่านฯ

34
6.3. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของด่านฯ และของกรมประมง กับผู้ที่มาติดต่อราชการ

ภาพที่19 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของด่านฯ และของกรมประมง กับผู้ที่มาติดต่อราชการ
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6.4. ร่วมแข่งกีฬาสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

ภาพที่20 ร่วมแข่งกีฬาสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานประจ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่
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ปัญหาและอุปสรรค
ด่านตรวจสัตว์ น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นด่านฯ ที่มีผู้ประกอบการมาขออนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น้าที่
น้อยที่สุด หรือแทบไม่มี จากปี 2555 ถึง ปี2560 มีการขออนุญาตน้้าเข้าจ้านวน 22 ฉบับ (พ.ศ. 2555 จ้านวน 1
ฉบับ ,พ.ศ. 2556 จ้านวน 10 ฉบับ , พ.ศ. 2557 จ้านวน 10 ฉบับ และหลังสุดปี 2558 จ้า นวน 1 ฉบับ ) ครั้ง
หลังสุดปี 2558 เป็นการขออนุญาตน้าเข้าปูหิมะแช่แข็ง จากประเทศแคนาดา ของบริษัทไฮไทย ซีฟูด จ้านวน 13.6
กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 จากการที่ผู้ประกอบการมาอนุญาตน้อยท้าให้ปัญหาและอุปสรรคของด่านฯ จึง
ไม่ค่อยจะมีในส่วนนี้ ปัญหาอื่นๆที่ประสบ คือ ไม่มีโต๊ะประจ้าจุดตรวจในช่องทางขาเข้าและอาคารคลังสินค้า
ข้อเสนอ
1. เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีปริมาณงานที่น้อยมากด่านฯ มีข้อเสนอเพื่อพิจารณา
2 ประเด็น
1.1. กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต พิจารณาเพิ่มปริมาณงานให้กับด่านตรว จสัตว์
น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เช่น มอบหมายให้รับผิดชอบด่านฯ ที่เปิดใหม่
1.2. หากไม่สามารถด้าเนินการได้ตามข้อ 1 ควรยุบด่านหาดใหญ่
แจ้งจัดเจ้าหน้าที่ (พนักงานราชการ) จากศูนย์บริหารด่านฯ เขต 3 สับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแล ส้าหรับข้าราชการที่มีอยู่
อาจไปช่วยราชการในส่วนอื่น เพื่อให้คุ้มกับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน
2. การจัดสรรงบประมาณที่ให้กับด่านฯ ในแต่ละปี ควรพิจารณาตามลักษณะงาน เช่น งบกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรจัดสรรให้กับด่านฯ หาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีผลงานที่จะรายงานตามงบ
โครงการที่ก้าหนดได้ เป็นต้น
3. การตั้งงบประมาณประจ้าปี โดยเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองฯ ควรสอบถามความต้องการของแต่ละ
ด่านฯ ว่ามีความต้องการหรือไม่ เช่น กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 กองฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่
ตู้เย็น ให้กับด่านฯ หาดใหญ่ ซึ่งครุภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีความ จ้าเป็นเลย เว้นที่จัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนนี้ น่าจะไปจัดซื้อ
ครุภัณฑ์อื่น ที่จะมีประโยชน์กับการปฏิบัติงานมากกว่า

