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บทน า 
 

ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  สังกัดศูนย์บริหารจัดการดํานตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) กอง
ควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต   กรมประมง  ซึ่งกรมประมงได๎อนุมัติตามข๎อเสนอของกองอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง  เพ่ือด้าเนินการจัดตั้งดํานตรวจสัตว์น้้าประจ้าทํ าอากาศยานนานาชาติจ้านวน 4 แหํง คือ  ทําอากาศยาน
ภูเก็ต  ทําอากาศยานหาดใหญํ  ทําอากาศยานเชียงใหมํ  และทําอากาศยานเชียงราย  เมื่อปี พ .ศ.2535  และได๎
จัดสรรเจ๎าหน๎าที่มาปฏิบัติงานประจ้าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยาน
หาดใหญํ ตั้งอยูํทําอากาศยานหาดใหญํ ซึ่งเป็นเส๎นทางขนสํงทางอากาศระหวํางประเทศไทย  มาเลเซีย  และ สิงคโปร์  
และยังเป็นจุดตรวจรํวมหลายหนํวยงาน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสายการบินส้าคัญ เชํน สายการบินไทยสไมด์  สาย
การบินนกแอร์ สายการบินไลน์ออนแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบิ นไทเกอร์แอร์ ซึ่งเป็นจุดผํานแดนไปยัง
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหน๎าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

1. การตรวจสอบการน้าเข๎า  สํงออก  น้าผํานสัตว์น้้า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตรวมถึงการ
ควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมาย  ดังนี้  1) พระราชก้าหนดการประมง  พ .ศ. 2558 2) 
พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์ป่า  พ .ศ. 2535 3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ .ศ. 2558 4) 
พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน้าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า  พ .ศ. 2522 5) พระราชบัญญัติ
อาหาร  พ.ศ. 2522 6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  

 2.การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให๎น้าเข๎า  สํงออก  หรือน้าผํานสัตว์น้้า  ตามท่ีได๎รับมอบอ้านาจ
ตามกฎหมาย  ดังนี้   1)ใบอนุญาตให๎น้าสัตว์น้้าบางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักรตามพระราชก้าหนดการประมง  พ .ศ. 
2558   2)ใบแจ๎งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์น้้าและผํานราชอาณาจักร (ร.6)  ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข๎ามา
ในราชอาณาจักร (ร.7)  ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์  พ.ศ. 2499 

3. การสุํมตัวอยํางสัตว์น้้าน้าเข๎า  ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด๎านอาหาร  (Food Safety) 
 4. ตรวจสอบแหลํงค๎าสัตว์น้้า  ในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เพ่ือควบคุม และตรวจสอบการค๎า
สัตว์น้้าให๎เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 
 5.ประชาสัมพันธ์  เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการน้าเข๎า  น้าผําน  สํงออก  และการอนุรัก ษ์สัตว์น้้าแกํ
ผู๎ประกอบการ  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
 6.จัดเก็บรวบรวมข๎อมูล  สถิติเกี่ยวกับการน้าเข๎า  น้าผําน  สํงออกสัตว์น้้า  เพ่ือก้าหนดมาตรการควบคุมและ
สํงเสริมพัฒนาธุรกิจการค๎าสัตว์น้้า 
ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  ได๎รับงบประมาณงบด้าเนินการที่เบิกจําย ตามแตํ ละกิจกรรม ตั้งแตํ 1 
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ประกอบด๎วย 4 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ  1.  แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค๎าประมง  กิจกรรมยํอย  ควบคุมและตรวจสอบผู๎ผลิตและผู๎น้าเข๎า  2.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา 
กิจกรรมยํอย  เฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา 3. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า
หมวดคําสาธารณูปโภค 4.กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง  ซ่ึงดํานฯ ได๎ด้าเนินกิจกรรมตํางๆ เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ก้าหนด ตามรายละเอียดที่น้าเสนอ  

                                                                                                                                                                                      

                                                             นายธนดล จันทขวัญ 
                                                              นักวิชาการประมงช้านาญการ 
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ด่านตรวจสัตวน์ ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 
สังกัด ศูนย์บริหารจัดการดํานตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา)กองควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต   กรมประมง 
ที่ตั งส านักงาน 

ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขํง จ.สงขลา 90115 
โทรศัพท์ 0-74250-355 โทรสาร 0-74250-355    
E-mail Address : hatyai_airport@hotmail.co.th  

          Website :   http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-hatyaiairport   
    

ประวัติหน่วยงาน  
 

  การจัดตั้งดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  เกิดข้ึนจากการที่กรมประมงได๎อนุมัติตาม
ข๎อเสนอของกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในขณะนั้น เพ่ือด้าเนินการจัดตั้งดํานตรวจสัตว์น้้าประจ้าทําอากาศยาน
นานาชาติจ้านวน 4 แหํง คือ  ทําอากาศยานภูเก็ ต  ทําอากาศยานหาดใหญํ  ทําอากาศยานเชียงใหมํ  และทําอากาศ
ยานเชียงราย  เมื่อปี พ .ศ.2535  โดยมอบหมายให๎สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา รับผิดชอบและจัดสรรเจ๎าหน๎าที่
มาปฏิบัติงานประจ้าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ 
  ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ จึงเป็น 1 ใน 5 แหํง (รวมทําอากาศยานกรุงเทพฯ)  ของ
ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  พ .ศ.2535  โดยให๎สถานีประมงน้้า
จืดจังหวัดสงขลา ก้ากับ ดูแล และปฏิบัติงาน  กรมประมงได๎จัดสรรอัตราก้าลังข๎าราชการมาปฏิบัติงานและรับมอบ
งานคืนจากสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ .ศ.2542 ซึ่งกรมประมงได๎อนุมัติตาม
ข๎อเสนอของกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  เพื่อด้าเนินการจัดตั้งดํานตรวจสัตว์น้้าประจ้าทําอากาศยานนานาชาติ
จ้านวน 4 แหํง คือ  ทําอากาศยานภูเก็ต  ทําอากาศยานหาดใหญํ  ทําอากาศยานเชี ยงใหมํ  และทําอากาศยาน
เชียงราย  เมื่อปี พ .ศ.2535  โดยมอบหมายให๎สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสงขลา ในขณะนั้นรับผิดชอบและจัดสรร
เจ๎าหน๎าที่มาปฏิบัติงานประจ้าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  และเม่ือ 26 สิงหาคม  2547  กรมประมง
ได๎รับการอนุมัติให๎มีการปรับปรุงโครงสร๎างการแบํงงานภายในส้านักบริหารจัดการด๎านการประมงใหมํ  โด ยมีการ
ปรับปรุงและยกฐานะดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ขึ้นเป็นดํานตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา  ซึ่งมีดํานตรวจ
สัตว์น้้าฯสาขา อีก 3 สาขา ปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา  ตามค้าสั่งกรมประมงที่ 2/2554  ลงวันที่ 
5 มกราคม 2554  ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํจนถึงปัจจุบัน 
 

เขตพื นที่รับผิดชอบ  
1. ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ตั้งอยูํทําอากาศยานหาดใหญํ ซึ่งเป็นเส๎นทางขนสํงทางอากาศ

ระหวํางประเทศไทย  มาเลเซีย  และ สิงคโปร์  และยงัเป็นจุดตรวจรํวมหลายหนํวยงาน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ
สายการบินส้าคัญ เชํน สายการบินไทย สไมด์  สายการบินนกแอร์ สายการบินไลน์ออนแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย 
และสายการบินไทเกอร์แอร์ ซึ่งเป็นจุดผํานแดนไปยังประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน (เป็นบางชํวงของปี) 
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ภาพที่ 1 แสดงส้านักงาน ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ 
 

  
ภาพที่ 2 แสดงพื้นท่ีผู๎โดยสารขาเข๎าระหวํางประเทศ ณ ทําอากาศยานหาดใหญํ 
 
  2.  คลังสินค๎าคาร์โก๎ ของการสายการบินไทย แพนไทยแอร์   ตั้งอยูํอาคารคลังสินค๎าการบินไทย นับเป็นชํองทาง
ขนสํงสินค๎าทางอากาศอีกชํองทางหนึ่ง ระหวํางประเทศไทยกับตํางประเทศ ณ ทําอากาศยานหาดใหญํ 

           
ภาพที่ 3 แสดงอาคารส้านักงานของดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ อาคารคลังสินค๎าการบินไทย 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบการน้าเข๎า  สํงออก  น้าผํานสัตว์น้้า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตรวมถึงการควบคุมป้องกัน
และปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมาย  ดังนี้ 

1) พระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ. 2558 
2) พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 
4) พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน้าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า  พ.ศ. 2522 
5) พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522 
6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 

2.การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให๎น้าเข๎า  สํงออก  หรือน้าผํานสัตว์น้้า  ตามท่ีได๎รับมอบอ้านาจตาม
กฎหมาย  ดังนี้ 

1)ใบอนุญาตให๎น้าสัตว์น้้าบางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักรตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ. 2558 
2)ใบแจ๎งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์น้้าและผํานราชอาณาจักร (ร.6)  ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข๎ามาใน

ราชอาณาจักร (ร.7)  ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์  พ.ศ. 2558 
3. การสุํมตัวอยํางสัตว์น้้าน้าเข๎า  ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด๎านอาหาร  (Food Safety) 
4. ตรวจสอบแหลํงค๎าสัตว์น้้า  ในเขตพ้ืนที่  อ้าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เพ่ือควบคุม และตรวจสอบการค๎าสัตว์น้้า
ให๎เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 
5.ประชาสัมพันธ์  เผ ยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการน้าเข๎า  น้าผําน  สํงออก  และการอนุรัก ษ์สัตว์น้้าแกํผู๎ประกอบการ  

เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
6.จัดเก็บรวบรวมข๎อมูล  สถิติเกี่ยวกับการน้าเข๎า  น้าผําน  สํงออกสัตว์น้้า  เพ่ือก้าหนดมาตรการควบคุมและสํงเสริม
พัฒนาธุรกิจการค๎าสัตว์น้้า 
 

ข้อมูลบุคลากร และอัตราก าลังประจ าด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 ข้าราชการ 

 

 

นายธนดล จันทขวัญ      
การศึกษา 
ปริญญาตรี คณะประมง  สาขา ประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช 
อายุ 52 ป ี
ต้าแหนํงปัจจุบัน นักวิชาการประมงช้านาญการ  
ปฎิบัติหน๎าที่หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ     

 พนักงานราชการ  
 

 

นายอาหลี แกสมาน 
การศึกษา 
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  สาขา อุตสาหกรรมประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง 
อายุ 40 ป ี
ต้าแหนํงปัจจุบัน นักวิชาการประมง 
ประจ้าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ     

 



 

การพัฒนาบุคลากร ของด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
เพ่ือเป็นการสํงเสริมความรู๎ความสามารถ  และเพ่ิมขีดความสามารถให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของดํานตรวจสัตว์น้้าทํา

อากาศยานหาดใหญํ  ตลอดปีงบประมาณ 2561 ทางดํานฯได๎มีการจัดสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมฝึกอบรมสัมนา ตาม
กิจกรรมของ ศูนย์บริหารจัดการดํานตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา)และกองควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต  
ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2561ดังนี้ 

 นายธนดล จันทขวัญ  
ต้าแหนํงปัจจุบัน นักวิชาการประมงช้านาญการ  
ปฎิบัติหน๎าที่หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ     
 

เข๎ารับการฝึกอบรมสัมนา ตามกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการดํานตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา)และกอง
ควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2561ดังนี้ 

1.ตามหนังสือที่ กษ.0521/1580  ลงวันที ่ 2  พฤศจิกายน 2560  ด๎วยกองควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต ได๎ก้าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการ
กรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ .ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ณ. โรงแรมมารวย การ์เด๎น 
เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในระหวํางวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 
2560 

2.ตามหนังสือที่ กษ 0503.7/ว866  ลงวันที่  21 กันยายน  2560  ด๎วยกองควบคุมการค๎าสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต ได๎ก้าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู๎เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ส้าหรับผู๎บริหาร ณ โรงแรมเอบินํา เฮ๎าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ใน
ระหวํางวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2560 
 

3.ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10403/1110  ลงวันที่  1 มิถุนายน  2561  ด๎วยกองควบคุมการค๎าสัตว์น้้า
และปัจจัยการผลิต ได๎ก้าหนดจัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด๎านการจัดการทรัพยากรประมงอยํางมีความ
รับผิดชอบ หลักสูตรยํอย “โครงการ Para fish taxonomist”รุํนที่ 1 หัวข๎อ “หลักการจ้าแนกและอนุกรมวิธาน
ของปลาสวยงาม” ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ วิทยาเขต บางเขน  ในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2561ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 

นายอาหลี แกสมาน 
ต้าแหนํงปัจจุบัน นักวิชาการประมง  
ประจ้าดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ     
เข๎ารับการฝึกอบรมสัมนา ตามกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการดํานตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา)และกอง

ควบคมุการค๎าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ที่จัดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2561ดังนี้ 
1. ตามหนังสือที่  กษ 0505.72/1801  ลงวันที่  12   ตุลาคม  2560  เดินทางไป ราชการ  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระแก๎ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเข๎ารํวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร  “เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการน้าเข๎าสํงออก น้าผํานสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
และปัจจัยการผลิต ส้าหรับเจ๎าหน๎าที่ดํานตรวจสัตว์น้้า ” รุํนที่ 1   ในระหวํางวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง 4 
พฤศจิกายน 2560 

2. ตามหนังสือที ่กษ 0505.2/1044  ลงวันที่  25  เมษายน  2561 เดินทางไป ราชการ  เพ่ือเข๎ารํวมฝึกอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานด๎านสุขอนามัย ส้าหรับเจ๎าหน๎าที่ดํานตรวจสัตว์น้้า ” รุํนที่ 2 ในระหวํางวันที่ 20-23
มิถุนายน 2561 ณ.โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค จังหวัดนนทบุรี และดํานตรวจสัตว์ น้้าทําอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 



 

งบประมาณ ประจ าปี 2561 ประจ าด่านตรวจสัตว์น  าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
แผนงานยุทธบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 
งบด้าเนินการที่ได๎รับ และ ผลการเบิกจําย ตามแตํละกิจกรรมโดยแยกเป็น หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และ

วัสดุ  และหมวดคําสาธารณูปโภค ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 ประกอบด๎วย 4 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ 
  1.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎าประมง กิจกรรมยํอย ควบคุมและตรวจสอบผู๎ผลิต
และผู๎น้าเข๎า 
  2.  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา กิจกรรมยํอย เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และเชื้อดื้อยา 
  3.  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า (คําสาธารณูปโภค) 
            4. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง 
ตารางที ่1  การใช๎จํายงบประมาณกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎าประมง 
       ได๎รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  
หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ  
 

งบประมาณที่ไดร๎ับประจ้าปี
งบประมาณ 2561 

เบิกจําย ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง30กันยายน 2561 

คงเหลือ ร๎อยละการเบิกจําย 

116,640 บาท 116,639.50บาท  0.50 บาท 100.00 
 

ตารางที ่2  การใช๎จํายงบประมาณกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 
    ได๎รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ  
 

งบประมาณที่ไดร๎ับประจ้าปี
งบประมาณ 2561 

เบิกจําย ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง30กันยายน 2561 

คงเหลือ ร๎อยละการเบิกจําย 

92,200 บาท 92,199.93 บาท 0.07บาท  100.00 
 

ตารางที ่3  การใช๎จํายงบประมาณกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า 
    ได๎รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมวดคําสาธารณูปโภค  

 

งบประมาณที่ได๎รับประจ้าปี
งบประมาณ 2561 

เบิกจําย ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง30กันยายน 2561 

คงเหลือ ร๎อยละการเบิกจําย 

24,000 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 100.00 
 

ตารางที่ 4  การใช๎จํายงบประมาณกิจกรรมบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง 
    ได๎รับงบประมาณงบด้าเนินการ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

หมวดบุคลากรภาครัฐด๎านการประมง 
 

งบประมาณที่ได๎รับประจ้าปี
งบประมาณ 2561 

เบิกจําย ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง30กันยายน 2561 

คงเหลือ ร๎อยละการเบิกจําย 

330,960 บาท 330,960 บาท 0.00 บาท 100.00 



 

ผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
งานที่ได้รับมอบหมายรายละเอียด และผลการด าเนินการ  
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมย่อย ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้า 

- ตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎าและสํงออก การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ 
ทําอากาศยานหาดใหญํ  รองรับเที่ยวบินของสายการบินที่ใช๎บริการทําอากาศยานหาดใหญํ ได๎แกํ  

  1.  สายการบินไทย  บินภายในประเทศ 
  2.  สายการบินนกแอร์  บินภายในประเทศ 
                     3.  สายการบินไลน์ออนแอร์ บินภายในประเทศ 
  4.  สายการบินบางกอก แอร์เวร์ บินภายในประเทศ 
  5.  สายการบินแอร์เอเชีย  บินภายในประเทศ และระหวํางประเทศไปยังสนามบินกัวลาลัมเปอร์ 
  6.  สายการบิน คุนหมิงแอร์ไลน์  บินระหวํางประเทศจากทําอากาศยานหาดใหญํกับทําอากาศยาน
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง) 
  7.  สายการบินสกู๏ด  บินระหวํางประเทศจากทําอากาศยานหาดใหญํกับทําอากาศยานสิงคโปร์  

 
จ้านวนเที่ยวบิน 

-  ขาเข๎าภายในประเทศ  264 เที่ยว/สัปดาห์ 
-  ขาออกภายในประเทศ  264 เที่ยว/สัปดาห์ 
-  ขาเข๎าระหวํางประเทศ    31 เทีย่ว/สัปดาห ์
-  ขาออกระหวํางประเทศ             31 เที่ยว/สัปดาห์   

  
 1.1 ข๎อมูลการน้าเข๎า-สํงออก ปี 2561 
ข๎อมูลการน้าเข๎า-สํงออก ปี 2561 
 

วันที่น้าเข๎า ชื่อผู๎ประกอบการ
น้าเข๎า 

ประเทศต๎น
ทาง 

ชนิดสัตว์น้้า ปริมาณ
(ตัว/ก.ก) 

น้้าหนัก 
ก.ก 

ราคา (บาท) 

30 พ.ค.61 บริษัท ห ยํงเฉินแอควา
คัลเจอร์ จ้ากัด 

สิงคโปร์ กุ๎งขาวมีชีวิต 525 ตัว 28.88 1,060,375.52 

9  พ.ย. 61 บริษัท แมนเอโฟรเซํน
ฟู้ด จ้ากัด 

สิงคโปร์ หอยแมลงภูํต๎ม
แชํแข็ง 

20 ก.ก. 20.00 72.88 

 
ตารางที่ 5 ข๎อมูลการน้าเข๎า-สํงออก ปี 2561 
 
 



 

 
ภาพที่4  แสดงแผนที่ปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎า-สํงออก 

บริเวณห๎องผู๎โดยสารขาเข๎าและขาออกระหวํางประเทศ 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคาเตอร์ศุลกากร เคาเตอร์ศุลกากร 
 

เคาเตอร์ศุลกากร 
 

เคาเตอร์ดํานตรวจพืช 
ดํานปศุสัตว์ 

ดํานตรวจสัตว์น้้าฯ 
 

 

 

 

เครื่องเอ็กซ์เรย์ 
 

แผงกั้น 
 

แผงกั้น 
 

แผงกั้น 

ทางเข๎าออก 

จุดตรวจคนเข๎าเมือง 



 

 

    
 

       
 

             
 
ภาพที่5 การตรวจป้องกันลักลอบน้าสัตว์น้้าเข๎ามาในประเทศบริเวณขาเข๎าระหวํางประเทศ



 

 

ภาพที่6 แผนที่ปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎า – สํงออก 
บริเวณคลังสินค๎า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู๎ขึ้นสินค๎า ตู๎ขึ้นสินค๎า 

เครื่องเอ็กซ์เรย์ 

 

จุดพักสินค๎ารอเอ็กซ์เรย์ 
 

เครื่องชั่งน้้าหนัก 
 

เครื่องชั่งน้้าหนัก 

 

 

 

ส้านักงานการบินไทย 

 

 

 

ส้านักงานศุลกากร 

โต๏ะเจ๎าหน๎าที่ประมง 

บริเวณจอดรถบรรทุกสินค๎า 

ทางเข๎าออกอาคาร
คลังสินค๎า 



 
 

 

 
 

      
 
        ภาพที7่ การตรวจป้องกันลักลอบน้าเข๎าสํงออกบริเวณคลังสินค๎า 
 

 
 

    
 
        ภาพที8่ การตรวจป้องกันลักลอบน้าเข๎าสํงออกบริเวณคลังสินค๎า(ตํอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 รายงานการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎า - สํงออกสัตว์น้้า  ซากสัตว์น้้าผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยที่ใช๎ในการผลิตสัตว์น้้าประจ้าปีงบประมาณ ๒๕61   (ตั้งแตํ  1  ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
การปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบการน้าเข๎า-สํงออกของดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ แบํงออกเป็น 
๓ สํวน กลําวคือ 

 ๑.2.1 การตรวจสอบเอกสาร ได๎แกํ การตรวจสอบใบขนสินค๎า ใบก้ากับรายการสินค๎า และ Air 
Way bill โดยเจ๎าหน๎าที่จะท้าการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ให๎มีความสอดคล๎องและถูกต๎องตรงกันกับหนังสือ
อนุญาตที่ได๎ขอไว๎ ทั้งหนังสืออนุญาตน้าสัตว์น้้าบางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักร (พรบ.ประมง) ร.๖ ร.๗ และ ร .๙ 
หากตรวจสอบพบการด้าเนินการที่ไมํถูกต๎อง จะแจ๎งให๎กับหัวหน๎าดํานทราบ เพื่อประสานการตรวจสอบข๎อเท็ จจริง 
และด้าเนินการตามกฎหมายตํอไป 

 1.๒.2 การตรวจสอบสินค๎า เพื่อป้องกันการปลอมปน ปลอมแปลง สินค๎าประมงมากับสินค๎าอ่ืน 
หรือสินค๎าอื่นมากับสินค๎าประมง โดยเน๎นการตรวจสอบชนิด และปริมาณ ให๎ถูกต๎องตามหนังสืออนุญาต  ซึ่งปกติ
จะปฏิบัติควบคูํกับการเปิดตรวจสินค๎าน้าเข๎าอยูํแล๎ว 

 1.2.๓ การตรวจสอบคลังสินค๎าและบริเวณ สายพานล้าเลียงกระเป๋าขาเข๎าระหวํางประเทศ เพ่ือ
ป้องกันการลักลอบการขนถํายสินค๎า โดยไมํได๎รับอนุญาต  

ซ่ึงดํานตรวจสตัวน้้์าทําอากาศยานหาดใหญํ ได๎จัดท้าแผนการปฏบัิติงาน ในการตรวจสอบการลกัลอบ
น้าเข๎า-สํงออก ไว๎ดังนี้ 

แผนการปฏิบัติงาน 
ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบริเวณคลังสินค๎าและ

บริเวณสายพานขาเข๎าระหวํางประเทศ 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.        
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบน้าเข๎าสํงออกสัตว์น้้า ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  
(ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
ตารางที่ 6 แสดงผลการปฏิบัติงาน(ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
 

เดือน ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 รวม (ครั้ง) 

จ้านวนครัง้ 
ตรวจป้องกัน 

 
 50 

 
   50 

 
  50 

 
 50 

 
   50 

 
 50 

 
 50 

 
   50 

 
  50 

 
 50 

 
   50 

 
  50 

 
600 

 
 



 
 

การประเมินความเสี่ยงการลักลอบน้าเข๎าสํงออก  ทางดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  ได๎
ประเมินความเสี่ยงและสถานการณ์ความเสี่ยงในการลักลอบน้าเข๎าสํงออก พบวํา ความเสี่ยงและสถาน การณ์ความ
เสี่ยงในปัจจุบันอยูํในระดับต่้า  เนื่องจากมีเที่ยวบินระหวํางประเทศท่ีใช๎บริการสนามบินทําอากาศยานหาดใหญํ 
จ้านวน 2 สายการบินตํอวัน และสายการบินไมํมีการขนสํงสินค๎ามากับเครื่องบิน ส้าหรับพ้ืนที่ความเสี่ยงตํอการ
ลักลอบ คือ บริเวณสายพานสัมภาระผู๎โดยสารขาเข๎ าระหวํางประเทศ ในการนี้ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยาน
หาดใหญํได๎ด้าเนินการตรวจสอบป้องกันการลักลอบทุกเที่ยวบินอยํางตํอเนื่อง 
 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายการป้องกันการลักลอบ 
นอกจากการเข๎มงวดตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข๎า -สํงออกสัตว์น้้าแล๎ว ดํานตรวจสัตว์น้้าฯ ได๎

ด้าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให๎เกษตรกรและผู๎ประกอบการได๎ตระหนักและรํวมป้องกันการลักลอบ หรือ
น้าเข๎าสัตว์น้้าแบบรู๎เทําไมํถึงการณ์อีกด๎วย พร๎อมกับการสร๎างเครือขํายฯ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ผู๎ประกอบการและ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ในการสอดสํองและแลกเปลี่ยนข๎อมูลกัน 

การปฏิบัติงานการตรวจป้องกันบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ในการปฏิบัติงานโดยการขอความรํวมมือประสานงาน  กับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสร๎าง

เครือคํายความรํวมมือ แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารให๎ความรู๎ เพ่ือน้าสูํการปฏิบัติ ในการรํวมกันป้องกันการลัก ลอบ
น้าเข๎า-สํงออกสินค๎าสัตว์น้้าที่ไมํพึงประสงค์ท่ีอาจกํอให๎เกิดความเสียหายตํอการท้าการประมงในพื้นที่ ในแงํกา ร
เกิดโรคระบาด ในสัตว์น้้า การบูรณ าการ ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ  ระหวํางดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยาน
หาดใหญํกับดํานตรวจฯ ของหนํวยงานใกล๎เคียง และหนํวยงานอื่น ๆภายในจังหวัด ที่มีความสัมพันธ์ ในแงํการ
ป้องกันปราบปราม เพื่อรํวมมือกัน ป้องกันการลักลอบน้าเข๎า- สํงออกสินค๎าสัตว์น้้า ที่มีความเสี่ยงที่กํอให๎เกิดโรค
ระบาดในสัตว์น้้า ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํได๎จัดเจ๎าหน๎าที่ ดํานฯตรวจ  รํวมกับ ดํานอาหารและยา
ทําอากาศยานหาดใหญํ ดํานตรวจพืชทําอากาศยานหาดใหญํ ดํานศุลกากรทําอากาศยานหาดใหญํ  
 โดยดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่ของดํานฯ ออกตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎า-
สํงออกสินค๎าสัตว์น้้า อยํางเข๎มข๎น ตามแผนปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎า-สํงออกสินค๎าสัตว์น้้า 

 

  
 

  
 

ภาพที่9 การปฏิบัติงานการตรวจป้องกันบูรณาการระหวํางหนํวยงานระหวํางดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยาน                                                                                  
 หาดใหญํกับดํานอาหารและยาทําอากาศยานหาดใหญํ



 
 
 

 2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื อดื อยา กิจกรรมย่อย เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
เชื อดื อยา 
 
  เป็นการตรวจป้องกันการลักลอบน้าเข๎าและสํงออก ทั้งการตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ และนอกพ้ินที่ปกติ 
เพ่ือเป็นการป้องกัน ยับยั้ง การค๎าสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ารวมถึงอาหารสัตว์ที่ผิดกฎหมาย ดังนี  

ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ด้าเนินการตรวจสอบลูกก๎ุงขาวมีชีวิตที่น้าเข๎ามาจากประเทศ
เม็กซิโก ของห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด พี แอนด์ เอส แอร์เฟรท อิมฟอร์ต เอ็กฟอร์ต  ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยาน
หาดใหญํ ได๎ท้าการตรวจสอบลูก กุ๎งขาวมีชีวิตน้าเข๎าดังกลําว  และได๎น้าลูกก๎ุงขาวมีชีวิตทั้งหมดกักกันไว๎ ณ ฉัตรชัย
ฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมูํ 3 ต้าบล จะท้ิงพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา 
 

      
 

      
ภาพที่10 ติดตามและควบคุมการน้าลูกก๎ุงที่ขออนุญาตน้าเข๎ามาจากตํางประเทศไปยังสถานที่กักกัน  

             ณ ฉัตรชัยฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมูํ 3 ต้าบล จะท้ิงพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา 
 



 
 

 
 

              
 

ภาพที่10 ติดตามและควบคุมการน้าลูกก๎ุงที่ขออนุญาตน้าเข๎ามาจากตํางประเทศไปยังสถานที่กักกัน                           

             ณ ฉัตรชัยฟาร์ม เลขที่ 54/5 หมูํ 3 ต้าบล จะท้ิงพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา (ตํอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ด้าเนินการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตที่น้าเข๎ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ของห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด พี แอนด์ เอส แอร์เฟรท อิมฟอร์ต เอ็กฟอร์ต นั้น ดํานตรวจสัตว์น้้า ทําอากาศ
ยานหาดใหญํ ได๎ท้าการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตน้าเข๎าดังกลําว และได๎น้าลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตทั้งหมดกักกันไว๎ ณ 
บริษัท ท็อปเจน อควาคัลเจอร์ ก้ากัด เลขที่ 54/5 หมูํ 3 ต้าบล จะท้ิงพระ อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

     
 

      
 

        
ภาพที่11 ติดตามและควบคุมการน้าลูกก๎ุงที่ขออนุญาตน้าเข๎าจากตํางประเทศไปยังสถานที่กักกัน   

            ณ บริษัท ท็อปเจน อควาคัลเจอร์ ก้ากัด เลขที่ 54/5 หมูํ 3 ต้าบล จะท้ิงพระ อ้าเภอสทิงพระ  

             จังหวัดสงขลา 
 



 
 

 ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ด้าเนินการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้า มีชีวิตที่น้าเข๎ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ได๎ท้าการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตน้าเข๎าดังกลําว และได๎
น้าลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตทั้งหมดกักกันไว๎ ณ บริษัท  ลีดเดอร์ฟาร์ม เลขที่ 84/2 หมูํ 3 ต้าบลกระดังงา อ้าเภอสทิงพระ 
จังหวัด สงขลา 

 
 

      
 

     
 

           
 

ภาพที่12 ติดตามและควบคุมการน้าลูกก๎ุงที่ขออนุญาตน้าเข๎าจากตํางประเทศไปยังสถานที่กักกัน   

             ณ บริษัท  ลีดเดอร์ฟาร์ม เลขที่ 84/2 หมูํ 3 ต้าบลกระดังงา อ้าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา 

 

  

 



 
 

 ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ด้าเนิ นการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตที่น้าเข๎ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ของห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด พี แอนด์ เอส แอร์เฟรท อิมฟอร์ต เอ็กฟอร์ต นั้น ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศ
ยานหาดใหญํ ได๎ท้าการตรวจสอบลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตน้าเข๎าดังกลําว และได๎น้าลูกก๎ุงกุลาด้ามีชีวิตทั้งหมดกักกั นไว๎ ณ 
บริษัท หยํงเฉินแอควาคัลเจอร์ จ้ากัด เลขที่ 113/3 หมูํ 3 ต้าบลทําบอน อ้าเภอระโนด จังหวัด สงขลา 

 

       
 

      
 

ภาพที่13 ติดตามและควบคุมการน้าลูกก๎ุงที่ขออนุญาตน้าเข๎าจากตํางประเทศไปยังสถานที่กักกัน   ณ บริษัท  

             หยํงเฉินแอควาคัลเจอร์ จ้ากัด เลขที่ 113/3 หมูํ 3 ต้าบลทําบอน อ้าเภอระโนด จังหวัด สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
การตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต 
 ตามท่ีได๎มีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ.2558 และตาม พ .ร.บ. ดังกลําวได๎มอบหมายให๎
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง ก้ากับดูแลและควบ คุมการจ้าหนํายอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต ให๎
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ จึงได๎บูรณาการกับหนํวยงานตํางๆ อาทิ กรม
วิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา) ,กรมปศุสัตว์ (ดํานกักกันสัตว์สงขลา) ,ปศุสัตว์อ้าเภอและกรม
ประมง (ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ,ประมงอ้าเภอ) ได๎ตรวจสอบร๎านค๎าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต 
พ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญํอ้าเภอรัตภูมิ และอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

     
 

     
ภาพที่14 ตรวจสอบร๎านค๎าอาหารสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  
 



 
 

     
 

     
 

ภาพที่15 ตรวจสอบร๎านค๎าอาหารสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 

     
 

     
 

ภาพที่16 ตรวจสอบร๎านค๎าอาหารสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 



 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจสอบร๎านค๎าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิต (อ้าเภอหาดใหญํ อ้าเภอรัตภูมิ อ้าเภอระโนด) 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

3. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  าสินค้าประมงได้คุณภาพได้มาตรฐาน 
 -  งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรซึ่งใช๎เบิกจํายเป็นคําสาธารณูปโภค  

 
4. งานวิจัย  
 งานวิจัย ก้าลังด้าเนนิการศึกษา จ้านวน 1 เรื่อง คือเรื่อง  ชนิด ปริมาณ มูลคําและคุณภาพการน้าเข๎า 
สํงออกสัตว์น้้าผํานทาง ดํานตรวจสัตว์น้้า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ปี 2556-2559 
(SPECIES,VOLUMES, VALUES AND QUALITY OF IMPORTED - EXPORTED AQUATIC ANIMALS THROUGH 
THE FISH INSPECTION OFFICE THAILAND - REPUBLIC OF THE MYANMAR YEARS 2013-2016) 
ผู๎รับผิดชอบ นายธนดล จันทขวัญ ต้าแหนํงนักวิชาการประมงช้านาญการ  
 
5. กิจกรรมอ่ืนๆ 
 เนื่องจากดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ ซึ่งมีส้านักงานอยูํในอาคารผู๎โดยสารทําอากาศยาน
หาดใหญํ จ้าเป็นต๎ องปฏิสัมพันธ์กับหนํวยงานในพื้นท่ี และรํวมในกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาสัมพันธ์ดําน
ตรวจสัตว์น้้าฯ จึงได๎มีการจัดกิจกรรมตามโอกาสและสถานการณ์ในพื้นที่ เชํนการชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยเป็นต๎น 
   

 
 

   
 

ภาพที่17 ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  รํวมกับกัลป์ยานมิตรของหัวหน๎าดํานฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
แกํผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 



 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 ดํานตรวจสัตว์น้้าทําอากาศยานหาดใหญํ  เป็นดํานฯ ที่มีผู๎ประกอบการมาขออนุญาตน้าเข๎าสํงออกสัตว์น้้าที่
น๎อยที่สุด หรือแทบไมํมี จากปี 2555 ถึง ป2ี560 มีการขออนุญาตน้้าเข๎าจ้านวน 22 ฉบับ (พ.ศ. 2555 จ้านวน 1 
ฉบับ,พ.ศ. 2556 จ้านวน 10 ฉบับ , พ.ศ. 2557 จ้านวน 10 ฉบับ และหลังสุดปี 2558 จ้านวน 1 ฉบับ) ครั้ง
หลังสุดปี 2558 เป็นการขออนุญาตน้าเข๎าปูหิมะแชํแข็ง จากประเทศแคนาดา ของบริษัทไฮไทย ซีฟู้ด จ้านวน 13.6 
กิโลกรัม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 จากการที่ผู๎ประกอบการมาอนุญาตน๎อยท้าให๎ปัญหาและอุปสรรคของดํานฯ จึง
ไมํคํอยจะมีในสํวนนี้ ปัญหาอื่นๆที่ประสบ คือ ไมํมีโต๏ะประจ้าจุดตรวจในชํองทางขาเข๎าและอาคารคลังสินค๎า 
 

ข้อเสนอวิธีแก้ไขปัญหา 
 1. ปรับรูปแบบการท้างานของดํานฯหาดใหญํ   
 2. ให๎กองฯพิจารณาจัดท้าตัวชี้วัดฯส้าหรับดํานฯทําอากาศยานหาดใหญํ เป็นกรณีพิเศษ  
 3. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ข๎อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณให๎กับดํานฯโดยเฉพาะดํานฯ ที่มี
ที่ตั้งของส้านักงานที่อยูํในสํวนภูมิภาค กองฯ ควรจัดสรรงบประมาณในสํวนของคําใช๎สอยให๎มากกวําดํานฯที่มีที่ตั้งอยูํ
ใกล๎ กรมประมง เนื่องจากการเดินทางไปราชการที่กรมฯมีระยะทางที่ไกลกวํา มีคําใช๎จํายในการเดินทางที่มากกวํา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


