ด่านตรวจสัตว์นา้ สะเดา
กองควบคุมการค้ าสัตว์นา้ และปัจจัยการผลิต กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา มีภารกิจในการตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้าผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิต รวมทังควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้าผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าและปัจจัยการผลิต สัตว์น้าที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชก้าหนดการ
ประมง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง ซึ่งก้าหนดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้า
ผลิตภัณฑ์สั ตว์น้าและปัจจัยการผลิ ต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต จึงจะ
สามารถท้าการน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านสัตว์น้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
การพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการล้าเลียงขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการล้าเลียง และได้จ้านวนมาก ๆ สนองต่อความต้องการของลูกค้าในการน้าเข้า ส่งออก
ผ่านแดนพรหมแดนสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ต้องมีการปรับปรุงวิธีการท้างานเพื่อให้ทันต่อวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันการน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้า เพื่อตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึน รวดเร็วขึน ถูกต้องมากขึน และมีหลักฐานตรวจสอบได้

(นายธีระชัย ทิพย์ดวง)
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
กรกฎาคม 2561

สำรบัญ
เรื่อง
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ช่องทางการน้าเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้า
วิเคราะห์ความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้า
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันการลักลอบทางด่านสะเดา
- การตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้าผ่านเครื่องเอกซเรย์
- การตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้าตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ประชาสัมพันธ์การตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้า
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
1
5
7
9

17
18

ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา (เดิมด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา) ได้รับการจัดตังขึนเป็นการภายในของกรม
ประมง ตามค้ าสั่ งกรมประมง ที่ 563/2547 ลงวัน ที่ 25 มี นาคม 2546 โดยมีห น้า ที่ค วามรั บผิ ดชอบใน
การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้า ซากสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลียงสัตว์น้า ที่น้าเข้า ส่งออก น้าผ่านระหว่างประเทศ การ
น้ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทังในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การด้าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติส งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
25 มีนาคม 2547 จัดตังด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา เป็นการภายในของกรมประมง
22 ตุลาคม 2547 จัดตังด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ตามที่ ก.พ.ก้าหนด
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยมีเขตรับผิดชอบ คือเขต
ด่านศุลกากรสะเดา และเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต่ อมากรมประมงได้จัดตังด่านตรวจสัตว์น้าปาดังเบซาร์
เป็นการภายใน คงเหลือรับผิดชอบเขตด่านศุลกากรสะเดา

ที่ตั้ง
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้าเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์
น้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ตังอยู่ที่ 146/2 ถนนสะเดา-ปาดังเบซาร์ (หลัก
กม.3) ต้าบลสะเดา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 โทร./ โทรสาร 074-379921 และจุดให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ตังอยู่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา ถนนกาญจนวนิช ต้าบลส้านักขาม อ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 90320 โทร./โทรสาร 074-398797
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อัตรำกำลัง
ข้าราชการ
1. นายธีระชัย ทิพย์ดวง
2. นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม
3. นางสาวชิดชนก บุยโกย
4. นายวรรณชัย แสงกลัด
ลูกจ้างประจ้า
1. นายพิชัย ตามพานนท์
พนักงานราชการ
1. นายศักดิ์ชัย คล้ายศรี
2. นางสาววีณา เหลาโต๊ะหมัน
3. นางสาวสุพรทิพย์ วีระภัย
4. นางสาวมารียะ รัตนประทีป
5. นายจิรายุวัฒน์ เอ่งฉ้วน
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
1. นางสาวณัฐศร ชูยงค์
2. นายวุฒิภูมิ พริกทอง

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภำระกิจด่ำนตรวจสัตว์น้ำสะเดำ
1. การตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าฯ การควบคุมป้องกันและปราบปรามการ
กระท้าผิดกฎหมาย ตามฐานอ้านาจกฎหมาย ดังนี
- พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
- พรบ. การส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
2 . การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านสัตว์น้า ตามที่ได้รับมอบอ้านาจ
ตามกฎหมาย ดังนี
- ใบอนุญาตให้น้าสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
- ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
- ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7)
- ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)
-ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ( DOF 4 )
- หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาด้ามีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร (กท 2)
- ออกหนังสือการจ้าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น้า (IMD)
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3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าน้าเข้า (Food Safety)
- ตรวจกายภาพ

- ตรวจสารตกค้าง

- ตรวจโรค

วัตถุประสงค์ในกำรควบคุมกำรนำเข้ำ และส่งออกสัตว์น้ำ
1. เพือ่ สงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์
2. เพื่อป้องกันมิให้น้าสัตว์น้าที่เป็นอันตรายเข้ามาในประเทศ เช่น ปลาปิรันย่า
3. เพื่อป้องกันโรคสัตว์น้าเข้ามาระบาดในประเทศไทย
4. เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้าให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
5. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลียงสัตว์น้า
6. เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนดชนิดพันธุ์ของ
สัตว์ป่าและพืชป่าใกล้จะสูญพันธุ์ ( CITES )
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พระรำชบัญญัติที่ควบคุมกำรนำเข้ำ – ส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่ำงประเทศ
1. พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
4. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภำพแผนที่จุดปฏิบัติงำน ด่ำนตรวจสัตว์น้ำสะเดำ

ด่ำนพรมแดนสะเดำ

จุดบริกำรเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)

สำนักงำน
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อำณำเขตและพื้นที่รับผิดชอบ
อ้าเภอสะเดาตังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอคลองหอยโข่งและอ้าเภอหาดใหญ่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอจะนะและอ้าเภอนาทวี
 ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

ช่องทำงเข้ำ-ออกสินค้ำ ด่ำนตรวจสัตว์น้ำสะเดำ
ช่องทางการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถบรรทุก และขนส่งด้วยรถตู้คอนเทนเนอร์
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เส้นทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา จัดให้เจ้าหน้าด่านตรวจสัตว์น้าด้าเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าน้าเข้า
ณ จุดผ่านแดนทัง 2 ช่องทาง ดังนี
1. จุดผ่านแดนบริเวณด่านพรมแดน จัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบ
น้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้าทางรถยนต์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี
1) เวลา 05.00 – 08.30 น.
2) เวลา 08.30 – 16.30 น
3) เวลา 16.30 – 23.00 น
2. จุดผ่านแดนบริเวณจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one-stop-service) จัดเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์น้า ในช่วงเวลา 08.30 – 23.00 น.

ภาพการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนสะเดา
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สถำนที่ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One-stop-service)
ลานตรวจสินค้า และ จุด X-Ray รถบรรทุกสินค้า
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรลักลอบนำเข้ำ ส่งออกสัตว์น้ำ ซำกสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์
• วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
ประเภทความเสี่ยง
ด้ำนยำนพำหนะ
1. การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้าทางรถยนต์ส่วนบุคคล
1.1 การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้า โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
กรณี สัตว์น้ามีชวี ิต
กรณี สัตว์น้าแช่เย็น แช่แข็ง
1.2 การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้าโดยส้าแดงว่าเป็นสินค้าอื่น
2. การลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้าทางรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
กรณี สัตว์น้ามีชวี ิต
กรณี สัตว์น้าแช่เย็น แช่แข็ง

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง
ต่า้
ต่า้
ต่า้
ปานกลาง
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วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา (ต่อ)
ประเภทควำมเสี่ยง
ด้ำนช่วงเวลำ
ช่วงเวลา 05.00-09.00 น.
ช่วงเวลา 16.30-23.00 น.

ระดับควำมเสี่ยง
ปานกลาง
ต่า้

ด้ำนยำนพำหนะ จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการลักลอบสินค้าสัตว์น้า ผ่านทางด่าน
ตรวจสัตว์น้าสะเดา พบว่าการลักลอบน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ามีความเสี่ยงต่้า - ปานกลาง ด่านตรวจสัตว์
น้าสะเดามีช่องทางเข้า-ออกเพียงช่องทางเดียวและบริเวณแนวชายแดนก็มีรัวกันอย่างมิดชิดยากแก่การลักลอบ
อีกทังแต่ละด่านในพรมแดนไทย - มาเลเซียเพิ่มมาตราการที่เคร่งครัดและเข้มข้นในการตรวจสอบป้องกันสินค้า
ที่รั บ ผิ ดชอบอย่ างเต็มที่ และมีผ ลพวงมาจาก สิ น ค้าทางการเกษตร มีห ลายชนิดที่เป็นสิ นค้าที่ปลอดภาษี
(Free Trade) ท้าให้การลักลอบสินค้าน้าเข้า - ส่งออก มาจ้านวนที่ลดน้อยลง
ด้ำนช่วงเวลำ ส้าหรับความเสี่ยงในด้านช่วงเวลา เนื่องจากช่วงเช้าเป็นช่วงแรกที่ด่านเปิดท้าการ
เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พร้อมเพรียงทุกหน่วยงาน เป็นช่วงที่ค่อนข้างมีอุปสรรค เนื่องจากข้อจ้ากัด ในปริมาณของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ที่มีค่อนข้างน้อย และก็ยังมีบางห้วงเวลาที่ยังเป็นอุปสรรค นันคือช่วงเวลา
เช้ามืด ในช่วงด่านเปิด ระหว่างเวลา 05.00น. - 07.00น. เนื่องจากขีดจ้ากัดในการตรวจป้องกันการลักลอบ
เนื่องจากสะเดาเป็นเขตพืนที่เสี่ยงภัย ท้าให้เกิดความซุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และจุดตรวจกับ
บ้านพักที่อาศัยมีความห่างไกลพอสมควร จึงไม่เหมาะต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าที่เป็นผู้หญิง เพราะต้อง
ค้านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ความพร้อมอาจจะน้อยเนื่องจากด่านพรมแดนเพิ่งเปิดท้าการ จึงเป็น
ช่องทางให้ส้าหรับผู้ที่กระท้าการลักลอบน้าเข้า -ส่งออกสินค้าสัตว์น้าและสินค้าอื่นๆอาจน้าช่องโหว่ด้านเวลา
ในช่วงนีมากระท้าการผิดกฏหมาย ท้าให้ระดับความเสี่ยงในการลักลอบน้าเข้า -ส่งออกสินค้าสัตว์ อยู่ในความ
ความเสี่ยงปานกลาง ในช่วงเวลา 16.30 - 23.00 น. การปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนรวมถึงจุดตรวจที่ OSS
(One-Stop-Service) ท้าให้ระดับความเสี่ยงในการลักลอบอยู่ในระดับความเสี่ยงต่้า
สรุปผลวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและแนวทำงแก้ไข
จากการปฏิบัติงานออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ และหาเบาะแสที่ผ่านมา สามารถสรุปการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง ดังนี
การค้าสัตว์น้า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. ผู้ประกอบการบริษัท สินค้าจะขนส่งในรูปแบบ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ลักษณะการเคลื่อนย้าย
หรือ น้าเข้าสินค้า ค่อนข้างชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากมีการเปิดตรวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ด่านเอง ท้าให้
ความเสี่ยงในการลักลอบค่อนข้างน้อย
2. ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้ประกอบการแบบบุคคลธรรมดา ลักษณะการขนส่งส่วนใหญ่บรรทุก
โดยรถกระบะ และสินค้าสัตว์น้าส่วนใหญ่เป็นสินค้ามีชีวิต เช่น น้าเข้าปลาดุกแอฟริกามีชีวิต ส่งออก ประเภท
ลูกปลาทับ ทิม ลูกปลาดุกแอฟริกา เนื่องจากเป็นรายย่อย และสามารถเข้าออก ได้ง่าย ท้าให้เจ้าหน้าต้อง
ท้างานอย่างเข้มข้ น การออกตรวจป้องกันลักลอบฯของเจ้าหน้าที่จะเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปราม การ
กระท้าที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ที่ เกี่ยวข้อง เพราะอาจมีการลักลอบส่งออกสัตว์น้าคุ้มครอง เช่น เต่า ปลาอโรวาน่า ซึ่ง
อาจปะปนไปกับสินค้าอื่นๆ เพราะสัตว์น้าเหล่านีเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้ าน และผู้ค้าบ้านเราเอง
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ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ และจุดตรวจสินค้ามีชีวิตค่อนข้างมีพืนที่จ้ากัด อาจท้าให้มีการเล็ดลอดไปบ้างใน
บางส่วน
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการลักลอบสินค้าสัตว์น้า ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา
เนื่องจากด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา มีช่องทางการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้าเพียงช่องทางเดียว คือประตูพรมแดนไทยมาเลเซีย และมีเวลาเปิด-ปิด ในช่วงเวลา 05.00-23.00 น.ทุกๆวัน ซึ่งความเสี่ยงการลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์
น้า อยู่ที่ช่วงเวลาเปิด -ปิด ประตูพรมแดนเนื่องจากผู้ประกอบการอาศัยช่องโหว่ของช่วงเวลา 05.00-06.30น.
และช่วงเวลา 20.00-23.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ประจ้าการน้อยและไม่สามารถสังเกตการณ์ เฝ้าระวัง
ได้อย่างทั่ว ถึง ส่ วนพาหนะที่บรรทุกสิ นค้าที่เป็นรถกระบะ เฝ้ าระวังและสั งเกตได้ยาก เพราะเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถลงตรวจได้ทุกคัน เนื่องมีจ้านวนเจ้าหน้าที่ที่จ้ากัด จึงต้องอาศัยความช้านาญของเจ้าหน้าที่ในการสังเกต
และดึงเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องบริเวณด่านเป็นก้าลังสนับสนุนและบูรณาการร่วมในการตรวจที่ไม่สามารถตรวจได้
ทังตู้ ก็หาวิธีทสี่ ามารถตรวจได้มากขึน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ส่วนในช่วงเวลาปกติ ตังแต่ช่ วงเวลา 08.30-16.30 น. มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่้า เนื่องจากเจ้าที่
ด่านต่างๆ ที่พรมแดน ไทย-มาเลเซีย มีการจัดอัตราก้าลังตรวจที่เข้มข้น จึงท้าให้การลักลอบน้าเข้าสินค้าสัตว์
น้าที่ค่อนข้างต่้า
แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจป้องกันกำรลักลอบนำเข้ำ ส่งออกสินค้ำประมง
จากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและแนวทางแก้ ไ ขด่ า นตรวจสั ต ว์ น้ า สะเดาได้ ก ารด้ า เนิ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบการน้าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้า โดยการประชุมคณะท้างาน และ
ก้าหนดกิจกรรมและก้าหนดแผนการด้าเนินงาน ดังนี
1. กำรตรวจป้องกันกำรลักลอบนำเข้ำ ส่งออก ผ่ำนเครื่องเอ็กเรย์
เครื่องเอกเรย์ ที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี
ประเภทแรก คือ แบบเคลื่อนที่ได้ หรือเรียกว่า Mobile Type เป็นการติดตังระบบตรวจสอบระบบตู้
สินค้าไว้บนรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการน้าไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ โดยขันแรกของการตรวจสอบตู้
สินค้าจะเริ่มจากรถ Mobile จะกางอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนยื่นออกมาและเมื่อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เข้าประจ้าตามจัดที่ก้าหนดแล้ว รถ Mobile จะถูกควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล เพื่อเคลื่อนที่ไปสแกนตู้
คอนเทนเนอร์สินค้า ในการปฏิบัติการจะมีการกันเขตเพื่อป้องกันอันตรายหรือที่เรียกว่า Guard Zone โดยมี
ระบบเสียงเตือน เมื่อมีการล่วงล้าเข้าไปในบริเวรปฏิบัติการภาพที่ได้จากการสแกนจะปรากฏบนจอมอนิเตอร์
สามารถปรับแต่งรูปภาพตามแง่มุมต่างๆให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ได้
ประเภทที่สอง แบบกึ่งเคลื่อนย้ายหรือถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้ หรือ Relo-catable Type ซึ่งเป็น
ระบบที่มีลักษณะกึ่งติดตังถาวรประจ้าที่ สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปติดตังตามที่ต่างๆได้ โดยใช้เวลาใน
การเคลื่อนย้ายและประกอบไม่นานนัก
ประเภทที่สำม คือแบบติดตังถาวรประจ้า หรือ Fixed Type เป็นแบบตรวจสอบที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ โดยจะต้องมีการก่อสร้างอุโมงค์ติดตังระบบตรวจสอบพร้อมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถาวร ในการ
ด้าเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูล
ด่านศุลกากรสะเดามีการติดตังเคลื่องเอกซเรย์ในแบบ Relo-catable Type ซึ่งมีระบบการท้างาน
ด้ว ยการยิงรังสี เอกซ์ สองระดับ พลั งงาน ท้าให้ สามารถแยกชนิดของวัตถุและแสดงผลในสี ที่แตกต่างกันได้
เครื่องเอกซเรย์ในแบบ Relo-catable Type ยังติดตังในอาคารที่มีความปลอดภัยสูง ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึน ทังนีส่วนประกอบของอาคารยังเคลื่อนย้ายได้ง่าย ท้าให้ก่อเกิดประสิ ทธิภาพการท้างานที่
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รวดเร็ว สะดวกมากขึน เป็ นสิ่งซึ่งจะมาอ้านวยความสะดวกในทางการค้า ให้ รวดเร็วและได้มาตรฐานโลก
รวมทังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ปกป้องสังคมและเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X – Ray
เป็นการอ้านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการรองรับมาตรการตามโครงการว่า
ด้วยความปลอดภัยเบืองต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติก
ของไทย กรมศุลกากรจึงมีนโยบายน้าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอ็กเรย์มาใช้ปฏิบั ติงานที่ด่าน
ศุลกากรทังนีเพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเคลื่อนย้ายสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมทางศุลกากรและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกให้กับผู้ประกอบการ
ของไทย
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
1. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าที่ขนส่ง ด้วยการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
2. เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบสินค้าผิดกฏหมาย หลีกเลี่ยงภาษี
3. เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้และลดปัญหาการเรียกร้องผลประโยชน์จากการเปิดตรวจสินค้าปกติ
ประโยชน์กำรตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
1. สามารถตรวจสอบสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ว่าตรงกับที่ส้าแดงหรือไม่ ท้าให้สะดวกรวดเร็วกว่า
การเปิดตรวจตามปกติอีกทังไม่ท้าให้สินค้าเกิดความเสียหาย
2. ท้าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
ให้กับผู้ประกอบการ
3. สามารถตรวจสอบ อาวุธ วัตถุระเบิด หรือสารกัมมันตรังสี ที่ซุกซ่อนอยุ่ในตู้สินค้าได้อย่างปลอดภัย
ขั้นตอนและหลักฐำนที่ต้องนำมำแสดงเพื่อผ่ำนพิธีกำรเอ็กเรย์
ใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาออก และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. เจ้ าหน้าที่คัดเลื อกตู้ร ถสิ นค้าหรือยานพาหนะอื่นๆ ที่ส งสั ยหรือติดเงื่อนไขความเสี่ ยง (Profile)
รวมถึงที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (กรณีมีเหตุอันควรสงสัย)
2. ลงทะเบียนใบขนฯ (แบบ ศ.บ.1)
3. ผู้น้าเข้า/ส่งออกน้าใบขนฯและเอกสารประกอบ พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์มายังหน่วยเอกซเรย์
4. หน่วยเอกซเรย์ ท้าการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีขันตอนดังนี
5. เจ้าหน้าที่น้ารถคอนเทนเนอร์, รถสินค้าและยานพาหนะอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสอบเข้าจอดบริเวณ
พืนที่ปฏิบัติงาน
6. เจ้าหน้าที่ท้าการสแกนเอกสารต่าง(ใบขนฯและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
7. ท้าการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเอกซเรย์ แจ้งผลกำรตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์โดย
กรณีไม่พบสิ่งผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบว่า …
ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วปกติ… เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยสินค้าจะได้สั่งปล่อยไปจากอารักขา
ศุลกากรต่อไป
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กรณีพบสิ่งผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์บันทึกแจ้งผล
การตรวจสอบว่า …ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วเห็นควรให้เปิดตรวจตู้ หมายเลข… และพิมพ์ภาพถ่ายผล
การเอกซเรย์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ท้าการตรวจปล่อย เพื่อใช้ประกอบการตรวจปล่อยสินค้า แล้วส่งใบขนสินค้า
และเอกสารประกอบให้หน่วยงาน ตรวจปล่อย เพื่อท้าการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป และเมื่อเสร็จสินการ
ตรวจปล่ อยสิ นค้าแล้ วให้ บั น ทึกแจ้ งผลการตรวจสอบในแผ่ นภาพถ่ายการเอกซเรย์ดังกล่ าวเพื่อเจ้าหน้าที่
เอกซเรย์จะได้น้ามาบันทึกผลการตรวจสอบในระบบเอกซเรย์ต่อไป
กรณีตรวจพบความผิดให้แจ้งหน่วยเอกซเรย์ทราบด้วย ผู้น้าเข้าหรือผู้ส่งออกด้าเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากรอื่นๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป

ขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่ด่ำนศุลกำกร ในกำรร่วมตรวจสินค้ำสัตว์น้ำโดยผ่ำนจุดตรวจ X-ray
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ภาพตัวอย่างรถบรรทุกสินค้าแสดงการแปรผลภาพถ่าย X – Ray ด่านศุลกากรสะเดา
ผลกำรตรวจสอบผ่ำนเครื่องเอ็กเรย์
เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบตรวจสอบเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
ตรวจสอบจากภาพที่ได้จากการสแกนด้วยเครื่องเอ็กเรย์ จากภาพเป็นปลาหางแข็งบรรจุในกล่องกระดาษเรียง
ซ้อนกันจนเต็มตู้ ลักษณะที่ปรากฏในภาพเหมือนกันทุกแถว ไม่มีความแตกต่างกัน สรุปว่าไม่มีสินค้าชนิดอื่น
ปะปนมากับปลาหางแข็ง และเมื่อดูจ้านวนจากใบขนสินค้าขาเข้าแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณความจุของตู้คอน
เทนเนอร์ในการตัดสินใจ สรุปว่าปริมาณตรงกับที่แจ้ง โดยทั่วไปแล้วสีที่ปรากฏในภาพจากการสแกนด้วยเครื่อง
เอ็กเรย์
สีส้ม
หมายถึง สินค้านันๆ เป็นสารอินทรีย์ เช่น ปลา สัตว์น้า
สีน้าเงิน หมายถึง สารอนินทรีย์ เช่น กล่อง ลัง
สีเขียว หมายถึง โลหะและส่วนผสมของโลหะ
2. กำรตรวจป้องกันกำรลักลอบ ร่วมกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านพรมแดนสะเดาประกอบด้วย ด่านศุลกากรสะเดา ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองสะเดา ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านควบคุมโรค ด่านอาหารและยาและด่าน
ตรวจคนหางานสะเดา เป็ น ต้น การใช้ศั กยภาพแต่ล ะหน่ว ยงานที่มี อยู่ บริ เวณด่ านมาบูร ณาการร่ ว มกั น
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของด่านตรวจสัตว์น้าซึ่งมีอัตราก้าลังจ้ากัดในการตรวจป้องกันการ
ลักลอบการน้าเข้าและส่งออกสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
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เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน
๑. เพื่อออกตรวจป้ องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออกสั ตว์น้า ซากสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
รวมทังปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้าระหว่างประเทศ
๒. เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในพืนที่
วิธีกำรปฏิบัติงำน
ด้าเนินการตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยการเชิญด่านกักกันพืช ด่านกักกันสัตว์ และด่าน
ตรวจสัตว์ป่าร่วมจัดท้าแผนการด้าเนินงานตามขันตอน ก้าหนดเป้าหมาย รูปแบบและทิศทางการตรวจลักลอบ
สินค้าที่ผ่านทางพรมแดนสะเดาซึ่งมีทังบุคคลและสินค้าผ่านเข้าออกจ้านวนมาก จ้าเป็นต้องใช้บริการหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลักลอบ
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ตำรำงแสดงแผนกิจกรรม
กำรตรวจป้องกันกำรลักลอบกำรนำเข้ำ ส่งออกสัตว์น้ำร่วมกับหน่วยงำนอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตร
ด่ำนตรวจสัตว์น้ำสะเดำ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระยะเวลา

1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงาน และทราบแนว
ทางการปฏิบัติงาน

1 ครัง

2. จัดท้าแผนการปฏิบัติงาน
3. ด้าเนินงานการตรวจลักลอบ
ตามแผนที่ก้าหนดไว้

เพือ่ วางแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อการด้าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

1 ครัง
3ครัง/
สัปดาห์

5. สรุปและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
6. จัดท้ารายงาน

36 ครัง

1

เมษายน
2 3

4

พฤษภาคม
1 2 3 4

มิถุนายน
1 2 3 4

กรกฎาคม
1 2 3 4
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ภาพการตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจในเขตพืนที่

ตรวจลักลอบสินค้าสัตว์น้าน้าเข้าจ้าพวกปลาอโรวน่าหรือปลาตะพัด เป็นต้น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา ณ ด่านพรมแดนสะเดา

ภาพตรวจสินค้าแบบบูรณาการ ร่วมกับด่านฯในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุ ป ผลการตรวจป้ องกัน การลั กลอบการน้าเข้า ส่ งออกสิ นค้าสัตว์น้า ร่วมกับหน่ว ยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รถยนต์เป้าหมายที่ได้รับการตรวจ ได้แก่ รถบรรทุกเล็ก รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร ได้รับ
ความร่วมมือในระดับดี ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน จากผลการตรวจสอบ
ไม่พบสินค้าต้องห้ามแต่อย่างใด
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กำรประชำสัมพันธ์
เนื่องด้วยด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม
ป้องกันปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้า ซากสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับการเพาะเลียงสัตว์น้า ที่น้าเข้า ส่งออก น้าผ่านระหว่างประเทศ การน้ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทัง
ในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์
พ.ศ. 2525 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีการลักลอบน้าเข้าสัตว์น้าเพิ่มมากขึน ดังนันการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันการ
ลักลอบ น้าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้าที่ผ่านด่านฯ นอกจากจะด้าเนินการวิธีการเชิงรับแล้ว เรายังสามารถใช้วิธี
เชิงรุกและทันสมัย โดยการให้ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านทางพรมแดนได้ทราบถึง
วิธีการ ช่องทางการสื่อสารให้กับ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจให้เข้าถึงข่าวสารที่เข้าใจได้ง่ายและมีความ
น่าสนใจ ทราบถึงผลเสียรวมทังโทษที่จะได้รับของการลักลอบการน้าเข้าสัตว์น้าไปจนถึงปฏิบัติตามแนวทางที่
ถูกต้องด้วย
ดังนั น ด่านตรวจสั ตว์น้ าสะเดาจึ งน้าเทคโนโลยีคิว อาร์โ ค้ดมาใช้ในงานประชาสั มพันธ์ เป็นการ
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเสรี (Freeware) ให้เข้ากับงานบริการ มีข้อดี คือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการในด้านการส่งเสริมความเข้าใจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงาน ส้าหรับด่านตรวจสัตว์น้าสะเดานันสามารถใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ ไปยังเว็บไซต์
ของกรม และกอง รวมทังเว็บไซต์ของด่ านฯ โดยตรง หรือเข้าถึงแผ่นป้าย/โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า -ส่งออก และช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้สนใจเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาแทนการจดหรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี
ยังใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการลักลอบสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ได้อีกทางหนึ่ง
ท้ายที่ สุ ดแล้ ว การใช้คิว อาร์ โ ค้ด ยั งช่ว ยให้ ห น่ว ยงานประหยั ดงบประมาณในการพิม พ์ออกมาในรู ปแบบ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่อีกด้วย
วิธีการด้าเนินการจัดท้าคิวอาร์โค้ดนันจะต้องท้าการคัดเลือกหัวข้อที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก่อน แล้ว
จึงเตรียมการรวบรวมข้อมูล ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมออกแบบอย่างง่าย เช่น Microsoft Power Point,
Microsoft Word, Adobe Photoshop, และ Adobe Illustrator เป็นต้น หลังจากที่ได้ไฟล์สื่อออกมาแล้ว
มาถึงการสร้างคิวอาร์โค้ดโดยการน้าสื่อประชาสัมพันธ์นันไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ ท้าการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยการ
คัดลอก URL จากหน้าเว็บไซต์ของเราไปใส่ในเว็บไซต์ส้าหรับการสร้างคิวอาร์โค้ด และจะได้คิวอาร์โค้ด
ออกมาในรูปแบบรูปภาพให้เราดาวน์โหลดออกมาใช้งานต่อไป ดังเช่นตัวอย่างคิวอาร์โค้ดต่อไปนี

ตัวอย่างภาพคิวอาร์โค้ด
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ภาพการประชาสัมพันธ์ป้องกันการลักลอบ น้าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้าที่ผ่านด่านฯ
สรุปผลการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข้า ส่งออกสินค้าประมงผ่านทาง
ด่านตรวจสัตว์น้าสะเดา ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2561
กิจกรรม
1. ตรวจผ่ำนเครื่องเอ็กเรย์
2. ตรวจร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ
3. ประชำสัมพันธ์ผ่ำน QR Code

หน่วยนับ
(ครั้ง)
ครัง
ครัง
ครัง

แผนรวม เม.ย.-ก.ค.
2561
20
36
30

ผลรวม
24
37
35

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้า โดยการน้าเอากิจกรรม ได้แก่ตรวจผ่าน
เครื่องเอกซเรย์ ตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัยควบคู่กันไปด้วย สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจป้องกันได้เป็นที่น่าพอใจพอสมควร แต่การด้าเนินการหลายกิจกรรมท้าให้เสียเวลา
มากเพราะหลายขันตอน สินค้าเกษตรอาจส่งผลต่อความสดของผลผลิตได้ ในบางชนิดควรเลือกใช้กิจกรรมที่
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับการยอมรับได้
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