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ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2553 
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งานธุรการสถานีฯมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส้าคัญในด้านการบริหาร

ได้แก่งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ  ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้  

งานสารบรรณ 
การด้าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับหนังสือจากหน่วยงานอื่นร่างหนังสือโต้ตอบ ส่ง

หนังสือส่งเอกสารต่างๆ จัดท้าแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานจัดท้างบเดือน เวลาท้างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างจัดท้างบประมาณประจ้าปีตลอดจนเก็บหนังสือ และเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ 

ล าดับที่ งาน หน่วยนับ จ านวน 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ 1,522 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง ฉบับ 1,013 
3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ฉบับ 2,535 
4 จัดท้ารายงานการประหยัดพลังงาน ฉบับ 12 
5 จัดท้ารายละเอียดค่าสาธารณูปโภค ฉบับ 12 
6 รายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้า ฉบับ 12 
7 รายละเอียดการใช้น้้าประปา ฉบับ 12 
8 งบเดือนเวลาลงงาน ฉบับ 24 
9 พิมพ์รายงานและเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ฉบับ 180 

10 จัดท้าเวรยามของสถานี ฉบับ 156 
11 หนังสือค้าสั่ง ฉบับ 170 
12 หนังสือรับของ ฉบับ 29 
13 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ครั้ง 8 
14 ขอตั้งงบประมาณ ครั้ง 1 
15 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 
16 รับส่งหนังสือราชการงานสารบรรณ ฉบับ รับ 905 

ส่ง 383 
17 อัดส้าเนาเอกสาร ฉบับ 12,770 

งานการเงินและบัญชี 
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆตาม

แผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
ล าดับ งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

1 การเบิกจ่ายเงิน บาท 14,502 ,910 
  เงินงบประมาณ บาท 10,547,310 
  เงินนอกงบประมาณ บาท 3,955,600 

 
 

งานธุรการ 
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ตารางการด าเนินงานการเงินและบัญชี(ต่อ) 
ล าดับ งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 

2 วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ฎีกา 716 
  ฎีกาเงินงบประมาณ ฎีกา 550 
  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกา 166 

3 รายได้จากการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า บาท 81,850 
4 จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ครั้ง 12 
5 จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ครั้ง 41 
6 จ่ายค่าสาธารณูปโภค ครั้ง 14 
7 จ่ายค่าประกันสังคม ครั้ง 12 
8 จ่ายเงินทดรองราชการ ครั้ง 5 
9 จ่ายเงินยืมราชการ ครั้ง 11 

10 จ่ายเงินส้ารองจ่าย ครั้ง 2 
11 รวบรวมใบส้าคัญ ฉบับ - 
12 ตรวจสอบใบส้าคัญต่างๆ ฉบับ - 
13 จัดท้าบัญชีงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 12 
14 น้าส่งรายได้แผ่นดิน ครั้ง 4 
15 จัดท้ารายงานการเงินประจ้าเดือน ครั้ง 24 

  เงินงบประมาณ ครั้ง 12 
  เงินนอกงบประมาณ ครั้ง 12 

 
งานพัสด ุ

อ้านวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ซ่อมบ้ารุงอาคาร สิ่งก่อสร้างบ้านพัก ตลอด จน
ยานพาหนะ ดูแล และตกแต่งสถานที่ ลงบัญชีวัสดุ ท้าบัญชีรายการครุภัณฑ์ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล าดับ งานทีป่ฏิบัติ หน่วยวัด จ านวน 
1 จัดท้าการจัดซื้อ/จ้าง ตามระบบ GFMIS ฉบับ 198 
2 ลงทะเบียนบัญชีการเบิก-จ่าย วัสดุต่างๆ ฉบับ 250 
3 จัดท้าใบส้าคัญของวัสดุในการเบิก ฉบับ 709 
4 ตรวจสอบบัญชีคงค้างของวัสดุ ครั้ง 86 
5 จัดท้าการจัดซื้อ/จ้าง ครั้ง 709 
6 ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย ฉบับ 223 
7 รวบรวมส้าเนาเอกสารจัดซื้อ/จ้าง ฉบับ 709 
8 จัดท้าประวัติซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์ ครั้ง 80 
9 จัดท้าประวัติซ่อมบ้ารุงรักษายานพาหนะ ครั้ง 59 

10 จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ ครั้ง 10 
11 จดทะเบียนและต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ ครั้ง 4 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2553 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณส้าหรับ
การใช้จ่ายเพื่อให้การด้าเนินงานต่างๆส้าเร็จลุล่วงตามแผนการด้าเนินงานที่วางไว้ จ้านวนทั้งสิ้น 
13,724,310.00 บาท (ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ) โดยสถานีฯได้ใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินงานต่างฯจ้านวน 
13,712,166.47 บาท งบประมาณคงเหลือเท่ากับ 12,143.53 บาท และได้รับเงินนอกงบประมาณ (งบ
เงินทุนหมุนเวียน ) 1,455,600.00 บาท ใช้จ่ายในการด้าเนินงาน จ้านวน 1,215,172.00 บาท เงิน
คงเหลือเท่ากับ 240,428.00 บาท ดังรายละเอียดแสดงงบประมาณรับ -จ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2553 
ดังนี้ 

งาน/โครงการ ได้รับ ใช้ไป(บาท) ใช้ไป(ร้อยละ) คงเหลือ 
1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า 4,657,800.00  4,650,085.05  99.83  7,714.95  

     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,178,800.00  1,178,760.00  99.99  40.0  
     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,409,000.00  2,408,919.95  99.99  80.05  

     ค่าตอบแทน สปพ 300,000.00  300,000.00  100.00  0.00  

     ค่าสาธารณูปโภค 770,000.00  762,405.10  99.01  7,594.90  

2. กิจกรรมตรวจสอบฯ  4,521,800.00   4,521,369.74         99.99  430.26  
    2.1 ตรวจวิเคราะห์ 2,442,665.00  2,442,603.41         99.99  61.59  

     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  1,374,540.00    1,374,520.00         99.99  20.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ    783,125.00      783,083.41         99.99  41.59  

     ค่าตอบแทน สปพ     285,000.00      285,000.00        100.00  0.00  

    2.2 ประเมินฟาร์ม  2,079,135.00   2,078,766.33         99.98  368.67  

     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     992,260.00      992,240.00         99.99  20.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ     716,875.00      716,626.48         99.96  248.52  

     ค่าตอบแทน สปพ     285,000.00      285,000.00        100.00  0.00  

     ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์       10,000.00        10,000.00        100.00  0.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
     (Compartment) 

      75,000.00        74,899.85         99.86  100.15  

3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เน่ืองจากพระราชด าร ิ

1,292,710.00  1,292,674.67  99.99  35.33  

     ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 140,400.00  140,400.00  100.00  0.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,047,310.00  1,047,274.67  99.99  35.33  

     ค่าตอบแทน สปพ 30,000.00  30,000.00  100.00  0.00  

     ค่าสาธารณูปโภค 75,000.00  75,000.00  100.00  0.00  

4. โครงการเพ่ิมผลผลิตกุ้งกุลาด าในอ่าว
ปัตตานี 

2,500,000.00  2,498,082.00  99.92  1,918.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,500,000.00  2,498,082.00  99.92  1,918.00  
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การใช้จ่ายงบประมาณ(ต่อ) 

งาน/โครงการ ได้รับ ใช้ไป(บาท) 
ใช้ไป(ร้อย

ละ) 
คงเหลือ 

5. โครงการสนับสนุนการเลี ยงปลาใน
กระชัง 

500,000.00  499,728.79  99.94  271.21  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 500,000.00  499,728.79  99.94  271.21  

6. เงินทุนหมุนเวียน 1,455,600.00  1,215,172.00  83.48  240,428.00  

     ค่าจ้างช่ัวคราว 885,600.00  885,600.00  100.00  0.00  

     ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 265,000.00  59,572.00  22.48  205,428.00  

     ค่าตอบแทนพิเศษ 270,000.00  270,000.00  100.00  0.00  

     ค่าสาธารณูปโภค 35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  

7. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี ยงและการจัดการ 

30,000.00  29,580.00  98.60  420.00  

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 30,000.00  29,580.00  98.60  420.00  

8. ส่งเสริมการปลูกสาหร่ายในแหล่ง
รองรับน  าเพ่ือบ าบัดน  าทิ งจากฟาร์มกุ้ง
ทะเล 

75,000.00  74,242.42  98.98  757.58  

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 75,000.00  74,242.42  98.98  757.58  

9. ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี ยงกุ้ง
ทะเล 

75,000.00  74,403.80  99.20  596.20  

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 75,000.00  74,403.80  99.20  596.20  

10 กิจกรรมปรับปรุงพันธุ ์ 72,000.00  72,000.00  100.00  0.00  

     ครุภัณฑ์การเกษตร 72,000.00  72,000.00  100.00  0.00  

รวม 15,179,910.00  14,927,338.47  98.33  252,571.53  
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ความเป็นมา 
เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า โดยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้มี

คุณภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า โดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ้านวนของสัตว์น้้าให้คงอยู่ในธรรมชาติโดย
การผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อยในแหล่งน้้าและจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า ในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

งานที่ท า 
ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อยในแหล่งน้้า 21,220,000 ตัว 

ผลการด าเนินงาน 
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าในปีงบประมาณ 2553 คือผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อย

สู่แหล่งน้้าจ้านวน 21,220,000 ตัว แบ่งเป็น กุ้งกุลาด้า 5,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 16,000,000 ตัว 
ปลากะพงขาว 200,000 ตัว และหอยหวาน 20,000 ตัว ผลการปฏิบัติงานได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อปล่อยลง
สู่แหล่งน้้าชายฝั่งทะเลตามอ้าเภอต่างๆ คือปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าทั้งหมด 21,425,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 
100.97 ของแผน)แบ่งเป็นปล่อยกุ้งกุลาด้าจ้านวน 5,000,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน)  กุ้ง
แชบ๊วยจ้านวน 16,200,000 ตัว(คิดเป็นร้อยละ 100.25 ของแผน) ปลากะพงขาวจ้านวน 200,000 ตัว
(คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน)  และหอยหวาน จ้านวน 25,000 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของแผน)   

กิจกรรม : เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า 
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 



 

 

ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด้าเนินการกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ที่ปล่อย 

กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 
แผน 5,000,000 16,000,000 200,000 20,000 21,220,000 
ผลการด้าเนินงาน  จ้านวนพันธุ์สัตว์น้้าท่ีปล่อย 5,000,000 16,200,000 200,000 25,000 21,425,000 
    ร้อยละ 100.00 100.25 100.00 125.00 100.97 

รายละเอียดจ้านวนและสถานท่ีปล่อย 

ตุลาคม 6 ชายฝั่งทะเลบ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง - - - 15,000 15,000 

 6 อ่าวปัตตาน(ีบ้านดาโต๊ะ) ม.4 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง - - 15,000 - 15,000 

 12 คลองบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ 1,000,000 - - - 1,000,000 

พฤศจิกายน 2 ชายฝั่งทะเลบ้านบางตาวา ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก - 1,300,000 - - 1,300,000 

 3 หาดปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง - 1,300,000 - - 1,300,000 

 3 ปากอ่าวปะนาเระ  ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - 1,400,000 - - 1,400,000 

 4 ชลประทานรูสะมีแล  ม.1 ต.รูสะมีแล  อ.เมือง - 1,400,000 - - 1,400,000 

ธันวาคม 3 คลองบ้านปาตา  ม.1 ต.ตะโละการ์โปร์ อ.ยะหริ่ง - - 45,000 - 45,000 

 4 อ่าวปัตตาน(ีโต๊ะปาแก) ม.1 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง 1,000,000 - - - 1,000,000 

มกราคม 15 อ่าวปัตตาน ีม.9 ต.บานา  อ.เมือง - - 25,000 - 25,000 

 25 คลองตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก - - 30,000 - 30,000 

กุมภาพันธ์ 10 ปากอ่าวปะนาเระ  ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - 1,500,000 - - 1,500,000 

 10 หาดปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง - 1,500,000 - - 1,500,000 

มีนาคม 25 หาดตะโละการ์โปร์ ม.1 ต.ตะโละการ์โปร์ อ.ยะหริ่ง - - 30,000 - 30,000 

เมษายน 7 หาดตะโละการ์โปร์ ม.1 ต.ตะโละการ์โปร์ อ.ยะหริ่ง - 1,300,000 - - 1,300,000 

 7 ชลประทานรูสะมีแล  ม.1 ต.รูสะมีแล  อ.เมือง - 1,200,000 - - 1,200,000 

 



 

 

ตาราง แสดงรายละเอียดผลการด าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น  า(ต่อ) 

เดือน วันที่ สถานที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น  าและจ านวน(ตัว)ที่ปล่อย 

กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยหวาน รวม 
เมษายน 7 ปากอ่าว ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ - - 30,000 - 30,000 

 8 คลองตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก - 1,300,000 - - 1,300,000 

 9 หาดปะนาเระ ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ - 1,200,000 - - 1,200,000 

พฤษภาคม 20 คลองส่งน้้าชลประทาน  ม.1 ต.รูสะมีแล  อ.เมือง 1,000,000 - - - 1,000,000 

 21 คลองสายหมอ  ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก 1,000,000 - - - 1,000,000 

มิถุนายน 8 ชายฝั่งทะเลบ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง - - - 10,000 10,000 

 21 ชายฝั่งทะเลนอก ม.1 ต.ตะโละการ์โปร์ อ.ยะหริ่ง - 1,000,000 - - 1,000,000 

 21 ปากอ่าวบ้านบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ - 800,000 - - 800,000 

 23 คลองบางราพา ม.5 ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก - 1,000,000 - - 1,000,000 

กรกฎาคม 23 คลองบางตาวา ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก - - 25,000 - 25,000 

สิงหาคม 11 คลองบางตาหยาด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 1,000,000 - - - 1,000,000 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
ภาพกิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ บริเวณ ร.ร.บ้านปาตา และ ร.ร.บ้านบูดี  อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ีในวันท่ี 3,4 ธันวาคม 2552  
ปล่อยพันธ์ุปลากะพงขาว จ้านวน 45,000 ตัว และกุ้งกุลาด้าขนาด PL15 จ้านวน 1,000,000 ตัว 

 

ณ ชายฝั่งทะเล  หมู่ที่ 5  ต้าบลปะนาเระ อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2553   ชนิดกุ้งแชบ๊วย ขนาด PL20 จ้านวน 150,000 ตัว 
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รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ คลองสายหมอ   หมู่ที่ 6  ต้าบลบางเขา อ้าเภอหนองจิก   จังหวัดปัตตาน ี
วันท่ี  21  พฤษภาคม 2553 ชนิดกุ้งกุลาด้า ขนาด PL18 จ้านวน 1,000,000 ตัว 

 

ณ ปากคลองบางตาวา หมู่ที่ 2 ต้าบลบางตาวา อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 ชนิดปลากะพงขาว ขนาด 2.5 เซนติเมตร จ้านวน 25,000 ตัว 

 

 

 



 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี | ptn2547@yahoo.com 

 

รายงานประจ้าปี 2553 19 

รายงานภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
ภาพกิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ คลองบางตาหยาด  ต้าบลตะลุบัน  อ้าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตาน ีเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันท่ี 12 สิงหาคม 

ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2553   ชนิดกุ้งกุลาด้าขนาด PL15-18 จ้านวน 1,000,000 ตัว 
 

ณ ชายฝั่งทะเลบ้านดาโต๊ะ ม.4  ต้าบลแหลมโพธ์ิ  อ้าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตาน ี เจ้าหน้าท่ีสถานีฯและชาวบ้านช่วยกัน
ปล่อยพันธ์ุหอยหวาน จ้านวน 15,000 ตัวในวันท่ี 6 ตุลาคม 2552    
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ความเป็นมา 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในประเทศท่ีเข้มงวดกับการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี  โดยกรมประมงได้ด้าเนินงาน
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการผลิตจากต้นน้้าถึงปลายน้้า  
(From Farm to Table) โดยการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม โรงงาน การ เฝ้าระวังพ้ืนที่แหล่งผลิตปัจจัยการ
ผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์จัด ระบบตรวจสอบการน้าเข้าส่งออก 
ตลอดจนการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการส่งออก 

วัตถุประสงค์ 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝั่งเข้าสู่ระบบฟาร์มท่ีดี GAP(Good Aquaculture 

Practice) และมีมาตรฐาน CoC (Code of Conduct) 
2. เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ามีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า  

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ใน อ.หนองจิก ,อ.เมือง,อ.ยะหริ่ง ,อ.ปะ

นาแระ ,อ.สายบุรี และ อ.ไม้แก่น 

งานที่ท า 
1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝั่ง 
2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
3. ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงมีแผนและผลการด้าเนินงานในปีงบ  ประมาณ 2553 ดังนี้ 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
1.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ฟาร์ม 235 235 100.00 
     1.1.1 เข้าตรวจประเมินมาตรฐานGAP/CoC ฟาร์ม 235 235 100.00 
     1.1.2 รับรองมาตรฐาน  GAP/CoC ฟาร์ม 235 235 100.00 
1.2. ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง 396 464 117.17 
     1.2.1 ตรวจสารตกค้าง  Oxy , Oxo , CAP,NF,MG,FRQ ตัวอย่าง 396 464 117.17 
1.3. ให้บริการเกษตรกรด้านวิเคราะห์โรคสัตว์น้้า ตัวอย่าง 50 50 100.00 
1.4. ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง,ปัจจัยฯ      ตัวอย่าง 110 111 100.90 
1.5. Action Plan ตัวอย่าง 74 74 100.00 

 
 

กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 

งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งในปีงบประมาณ 2553 ทางสถานีฯ มี 2 งานคือ
เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC และรับรองมาตรฐาน GAP/CoC รายละเอียดผลการด้าเนินงานมี
ดังนี้ 

1.1.1เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC มีแผนการด้าเนินงาน 235 ฟาร์ม ผลการด้าเนินงาน
สามารถเข้าตรวจและให้ค้าแนะน้าฟาร์มได้ทั้งหมด 235 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน
ที่ตั้งไว้ 

ตาราง แสดงผลการด้าเนินงานของงานเข้าตรวจและให้ค้าแนะน้าฟาร์ม แผนการด้าเนินงาน 235 ฟาร์ม 
เดือน ผลการด าเนินงาน(ฟาร์ม) 

ตุลาคม 52 16 
พฤศจิกายน 52 12 
ธันวาคม 52 15 
มกราคม 53 12 
กุมภาพันธ์ 53  33 
มีนาคม 53 16 
เมษายน 53 12 
พฤษภาคม 53 20 
มิถุนายน 53 34 
กรกฎาคม 53 56 
สิงหาคม 53 9 
กันยายน 53 - 

รวม 235 
ร้อยละของแผน 100 

 
1.1.2 การรับรองมาตรฐาน GAP/CoC มีแผนการด้าเนินงาน ทั้งหมด 235 ฟาร์ม ผลการด้าเนินงาน

มีฟาร์ม/โรงเพาะฟักท่ีเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้้าชายฝั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งหมด 
235 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนที่ตั้งไว้ รายละเอียดฟาร์มและที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานแสดงไว้ในตาราง 

 
 
 
 
 



 

 

ตาราง รายละเอียดฟาร์มและที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแสดงไว้ในตาราง  
ล้าดับ

ที ่
ช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขท่ีใบรับรอง GAP/CoC 

ที่ตั้งฟาร์ม/โรงเพาะฟัก 
ชนิดสัตว์น้้า 

ประเภทการ
รับรอง 

วันที่ใบรับรอง
หมดอายุ หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ 

1 CHAYADAFARM 2 นายชานล   นวลแก้ว 9401000570 94102-94-GAPC1-01-48-00022 1 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งทะเล ฟาร์มต่ออายุ 10   พ.ย  2554 
2 เปาะวอรีฟาร์ม นายอิบรอเห็ม  หะยีบือราเฮง 9401000336 94102-94-GAPC1-01-46-00054 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งทะเล ฟาร์มต่ออายุ 10   พ.ย  2554 
3 อับดุลรอฮิงฟาร์ม นายอับดุลรอฮิง    รือโม๊ะ 9401008155 94102-94-GAPC1-04-52-00061 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
4 เจ๊ะน๊ะฟาร์ม นายเจ๊ะน๊ะ   ปูเตะ 9401008156 94102-94-GAPC1-04-52-00062 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
5 มะยีเด็งฟาร์ม นายมะยีเด็ง    จิ 9401008157 94102-94-GAPC1-04-52-00063 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
6 มะดราปีฟาร์ม นายมะดราปี   บือซา 9401008158 94102-94-GAPC1-04-52-00064 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
7 อิสมาแอฟาร์ม นายอิสมาแอ   อารับ 9401008170 94102-94-GAPC1-04-52-00065 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
8 ฮัจวารียะฟาร์ม นางสาวฮัจวารียะ   อารับ 9401008171 94102-94-GAPC1-04-52-00066 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
9 รอปีอ๊ะฟาร์ม นางรอปีอ๊ะ   เย๊ะ 9401008172 94102-94-GAPC1-04-52-00067 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
10 ฮายาตีฟาร์ม นางสาวฮายาตี   เวาะฮะ 9401008173 94102-94-GAPC1-04-52-00068 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
11 รัยนุงฟาร์ม นางสาวรัยนุง   เจะหลง 9401008174 94102-94-GAPC1-04-52-00069 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
12 มารีแยฟาร์ม นางสาวมารีแย   แดเบาะ 9401008175 94102-94-GAPC1-04-52-00070 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 22  พ.ย  2554 
13 รอแมฟาร์ม นายรอแม  อมา 9401008184 94102-94-GAPC1-04-52-00071 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 13  ธ.ค  2554 
14 แมะย๊ะฟาร์ม น.ส.แมะย๊ะ  อาลี 9401008185 94102-94-GAPC1-04-52-00072 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 13  ธ.ค  2554 
15 มะซูฟาร์ม นายมะซู  กูโน 9401008186 94102-94-GAPC1-04-52-00073 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 13  ธ.ค  2554 
16 สมาแอฟาร์ม นายสมาแอ  มะแซ 9401008187 94102-94-GAPC1-04-52-00074 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 13  ธ.ค  2554 
17 แอเสาะฟาร์ม น.ส.แอเสาะ  ยูโซะ 9401008188 94102-94-GAPC1-04-52-00075 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 13  ธ.ค  2554 
18 ดิเรกฟาร์ม นายดิเรก  ไชยนุราช 9401002109 94102-94-GAPC1-01-47-00039 2 บางตาวา ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
19 วิชาญฟาร์ม นายวิชาญ  ก่อเกียรติพิทักษ์ 9401000577 94102-94-GAPC1-01-47-00041 2 บางตาวา ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
20 อับดุลฟาร์ม นายอับดุลการิม  มามะ 9401000579 94102-94-GAPC1-01-47-00040 2 บางตาวา ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
21 16 ไร่ฟาร์ม นางสาวสุคนฑา  บุญฤทธิ ์ 9401000572 94102-94-GAPC1-01-46-00046 2 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
22 ดนัยฟาร์ม 2 นายดนัย  แสงโมล ี 9401006458 94102-94-GAPC1-01-50-00018 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
23 นิอาลีฟาร์ม นายนิอาลี  นิแว 9401004481 94102-94-GAPC1-01-47-00109 6 วอซา หนองแรต ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
24 ทรัพย์ตะวันฟาร์ม นายกฤษฎา  จินดารัตน์ 9401000571 94102-94-GAPC1-01-46-00059 1 ยามู ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 29  ธ.ค  2554 
25 ศรีจรูญฟาร์ม นายธีระศักดิ์  ศีรจรูญ 9401008428 94102-94-GAPC1-01-52-00010 2 ยามู ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 29  ธ.ค  2554 
26 ศักดาฟาร์ม นายศักดา  เมฆพิรุน 9401000010 94102-94-GAPC1-01-48-00002 1 บาราโหม บาราโหม เมือง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 11 มิ.ย 2554 
27 บางปูฟาร์ม นายอรุณ  โรจนสุวรรณ 9401000123 94102-94-GAPC1-01-46-00001 1 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 13 ม.ค 2554 
28 กามาลฟาร์ม 1 นายกามาล  อิบรอฮิม 9401000576 CRPAT-94-GAPC1-01-47-00043 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 21  พ.ค. 2553 
29 กามาลฟาร์ม 3 นายกามาล  อิบราฮิม 9401006655 CRPAT-94-GAPC1-01-51-00021 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 27  พ.ค  2553 
30 สุธรรมฟาร์ม นายสุธรรม  กุลเกียรติดิลก 9401000037 CRPAT-94-GAPC1-01-48-00006 8 แหลมนก บานา เมือง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 26  มี.ค  2553 
31 คอเลฟฟาร์ม นายคอเลฟ   เจ๊ะนา 9401005680 CRPAT-94-GAPC1-01-49-00011 1 บ้านกลาง บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 21  พ.ค  2553 
32 วิชัยฟาร์ม นายวิชัย   อธิกานนท์ 9401000092 CRPAT-94-GAPC1-01-46-00033 1 ปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 11  มิ.ย  2553 
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33 วิชัยฟาร์ม นายวิชัย   สุขะ 9401006716 94102-94-GAPC1-01-51-00028 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
34 บางปู  1 นายณรงค์  กสิพงศ์ไพศาล 9401000096 94102-94-GAPC1-01-47-00007 3 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28  ม.ค  2555 
35 บางปู  2 นายเกียลอง  กสิพงศ์ไพศาล 9401000097 94102-94-GAPC1-01-47-00006 3 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28  ม.ค  2555 
36 อัมรันฟาร์ม นายอัมรัน   ดือราแม 9401008180 94102-94-GAPC1-04-53-00001 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ม.ค  2555 
37 แอเสาะฟาร์ม นางแอเสาะ   เจ๊ะมะ 9401008179 94102-94-GAPC1-04-53-00002 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ม.ค  2555 
38 รอดิงฟาร์ม นายรอดิง  เย๊ะ 9401008178 94102-94-GAPC1-04-53-00003 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ม.ค  2555 
39 อาสือน๊ะห์ฟาร์ม น.ส.อาสือน๊ะห ์   ยูโซะ 9401008177 94102-94-GAPC1-04-53-00004 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ม.ค  2555 
40 พิเชษฐ์ฟาร์ม นายพิเชษฐ์    ศิริสวัสดิ ์ 9401006715 94102-94-GAPC1-01-51-00029 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
41 ปุณยนุชฟาร์ม นางสาวปุณยนุช ธิปทา 9401006714 94102-94-GAPC1-01-51-00030 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
42 จักรวาลฟาร์ม นายจักรวาล  อินต๊ะเสาร์ 9401006713 94102-94-GAPC1-01-51-00031 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
43 ธัญญรัตน์ฟาร์ม นางสาวธัญญรัตน์  ทารักษ์ 9401006712 94102-94-GAPC1-01-51-00032 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
44 กุลณัฐฟาร์ม นางสาวกุลณัฐ  แก้วอาจ 9401006709 94102-94-GAPC1-01-51-00033 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
45 มนตรีฟาร์ม นายมนตรี   สันกาวี 9401006708 94102-94-GAPC1-01-51-00034 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 29 ต.ค 2553 
46 ทวีฟาร์ม นายทวี ไกรคุปต์ 9401006711 CRPAT-94-GAPC1-01-51-00022 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 27  ส.ค  2553 
47 เสรีฟาร์ม นายเสรี  ท่าแก้ม 9401006710 CRPAT-94-GAPC1-01-51-00023 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 27  ส.ค  2553 
48 กามาลฟาร์ม 2 นายกามาล  อิบราฮิม 9401004767 CRPAT-94-GAPC1-01-49-00008 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 21  พ.ค  2553 
49 พงศ์ธรฟาร์ม นายพงศ์ธร   รตนัตยาธิคุณ 9401008025 94102-94-GAPC1-01-52-00006 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 26  ส.ค 2554 
50 บางมะรวดฟาร์ม นายต่วนยะห์ยา  ตูแวลอเซ็ง 9401005473 94102-94-GAPC1-01-46-00096 2 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
51 อภิชัยฟาร์ม นายอภิชัย  หลีกุล 9401002222 94102-94-GAPC1-01-47-00075 7 บ้านปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
52 สมหมายฟาร์ม  1 นายสมหมาย  วัฒนปรากรม 9401000001 94102-94-GAPC1-01-46-00109 2 บ้านปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
53 สมหมายฟาร์ม  2 นายสมหมาย  วัฒนปรากรม 9401000144 94102-94-GAPC1-01-48-00005 3 บ้านปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
54 สามสหายฟาร์ม นายประพันธ์  รตนัตยาธิคุณ 9401000084 94102-94-GAPC1-01-47-00030 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
55 อติกรณ์ฟาร์ม นายอติกรณ์  อึ้งรังษี 9401000009 94102-94-GAPC1-01-46-00097 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
56 แหลมนกฟาร์ม นายส้าเริง  พีรสุขประเสริฐ 9401001023 94102-94-GAPC1-01-47-00033 4 แหลมนก บานา เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
57 ศรีนาเจริญฟาร์ม นายสุธรรม  กุลเกียรติดิลก 9401005732 94102-94-GAPC1-01-46-00062 3 แหลมนก บานา เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
58 สุธรรมฟาร์ม นายสุธรรม  กุลเกียรติดิลก 9401000037 94102-94-GAPC1-01-48-00006 8 แหลมนก บานา เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
59 นิรันดร์ฟาร์ม นายนิรันดร์  แก้วมุนีโชค 9401000080 94102-94-GAPC1-01-46-00104 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
60 บุญสงวนฟาร์ม นายบุญสงวน  ก่อเกียรติพิทักษ์ 9401000578 94102-94-GAPC1-01-47-00046 3 ท่าด่าน ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว,กุ้งกุลาด้า ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
61 ยีแมฟาร์ม นายอับดุลเราะห์มาน  สะอิ 9401005734 94102-94-GAPC1-01-47-00047 3 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
62 วิรัชฟาร์ม นายวิรัช  อุทัยรัตน์ 9401002129 94102-94-GAPC1-01-47-00062 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
63 ท่าชะเมาฟาร์ม นายประเสริฐ  ทองชุม 9401000017 94102-94-GAPC1-01-48-00018 2 ท่าชะเมา บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
64 ลีดเดอร์ ฟาร์ม นายวิทิต  อาศิรวาท 9401006483 94102-94-GAPC1-01-51-00020 3 บ้านปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
65 สุริยาฟาร์ม นายสุริยา  กาเซ็ง 9401000469 94102-94-GAPC1-01-47-00105 2 ตะโละสะมิแล แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง กุ้งกุลาด้า ฟาร์มต่ออายุ 23  ก.พ  2555 
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66 บุญยิ่งฟาร์ม นายบุญยิ่ง  ธัชชยกานต์ 9401008457 94102-94-GAPC1-01-53-00001 1 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 23  ก.พ  2555 
67 ภาสกรณ์ฟาร์ม นายภาสกรณ์  คุมดวง 9401008458 94102-94-GAPC1-01-53-00002 1 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 23  ก.พ  2555 
68 ลดาวัลย์ฟาร์ม นางลดาวัลย์  แก้วมุนีโชค 9401008576 94102-94-GAPC1-01-53-00003 1 บางปู บางปู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 23  ก.พ  2555 
69 ตุแวเลาะฟาร์ม นายตุแวเลาะ  ตูแวอูเซ็ง 9401008602 94102-94-GAPC1-01-53-00004 8 แหลมแป้ง บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 23  ก.พ  2555 
70 ซูไฮนีฟาร์ม นางสาวซูไฮนี  ตาเละ 9401008181 94102-94-GAPC1-04-53-00005 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ก.พ  2555 
71 เจะมะสะกรีฟาร์ม นางเจะมะสะกรี   ฮามะ 9401008182 94102-94-GAPC1-04-53-00006 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ก.พ  2555 
72 ดอฮะฟาร์ม นายดอฮะ  เจะมะ 9401008183 94102-94-GAPC1-04-53-00007 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 25  ก.พ  2555 
73 อูมาฟาร์ม นายอูมา     สือแต 9401008517 94102-94-GAPC1-04-53-00008 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 11  มี.ค  2555 
74 อูมาฟาร์ม นายอูมา   สือแต 9402004276 94102-94-GAPC0-04-53-00001 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 11  มี.ค  2555 
75 อาซีย๊ะฟาร์ม นางสาวอาซีย๊ะ  หะยีสแลแม 9401008340 94102-94-GAPC1-04-53-00010 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 11  มี.ค  2555 
76 รูวาตีฟาร์ม นางสาวรูวาตี  หะยีเยะ 9401006828 94102-94-GAPC1-04-53-00011 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 11  มี.ค  2555 
77 การียาฟาร์ม นายซาการียา  ดอเลาะ 9401008341 94102-94-GAPC1-04-53-00012 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 11  มี.ค  2555 
78 นูราฟาร์ม นางสาวนูรา  ฮาแว 9401000917 94102-94-GAPC1-04-50-00085 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
79 มาสือฆะฟาร์ม นางสาวมาสือฆะ  บากา 9401000918 94102-94-GAPC1-04-50-00079 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
80 มะรอนิงฟาร์ม นายมะรอนิง   หามะ 9401000922 94102-94-GAPC1-04-50-00093 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
81 แวหะมะฟาร์ม นายแวหะมะ  เจะสะแม 9401000924 94102-94-GAPC1-04-50-00150 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
82 ไซตนฟาร์ม นางไซตน  ฮามะ 9401000927 94102-94-GAPC1-04-50-00109 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
83 สาและฟาร์ม นายสาและ  ดอแม 9401001062 94102-94-GAPC1-04-50-00105 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
84 สะแมฟาร์ม นายสะแม กาเจ 9401001067 94102-94-GAPC1-04-50-00160 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 11  มี.ค  2555 
85 สัมฤทธิ ์ นายสัมฤทธิ์   แนวบรรทัด 9401008588 94102-94-GAPC1-01-53-00005 2 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 30  มี.ค  2555 
86 เพาซีฟาร์ม นายเพาซี  เจะแว 9401005489 94102-94-GAPC1-01-49-00001 2 ท่าชะเมา บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 30  มี.ค  2555 
87 ฟิตรีณีย ์ นายต่วนยะห์ยา  ตูแวลอเซ็ง 9401000146 94102-94-GAPC1-01-47-00053 1 กะดี จะรัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 30  มี.ค  2555 
88 ครูรินทร์ฟาร์ม นายจรินทร์  โสภณ 9401000082 94102-94-GAPC1-01-47-00019 2 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 30  มี.ค  2555 
89 สุมิตฟาร์ม นายสุมิต  ตูแวลอ 9402000725 94102-94-GAPC0-04-50-00020 1 ปะโด หนองแรด ยะหริ่ง ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25  เม.ย  2555 
90 มะยูโซ๊ะฟาร์ม นายมะยูโซ๊ะ  กะลิง 9401001073 94102-94-GAPC1-04-50-00107 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25  เม.ย  2555 
91 อาฮามะฟาร์ม นายอาฮามะ  แวหะมะ 9401001077 94102-94-GAPC1-04-50-00104 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
92 รอซน๊ะฟาร์ม นายรอซน๊ะ  ตูแวแว 9401001080 94102-94-GAPC1-04-50-00133 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
93 ราเซ็งฟาร์ม นายราเซ็ง  ตูแวแว 9401001085 94102-94-GAPC1-04-50-00121 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
94 บือราเฮงฟาร์ม นายบือราเฮง  ดือเระ 9401001090 94102-94-GAPC1-04-50-00144 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
95 สะการียาฟาร์ม นายสะการียา  กะลิง 9401001091 94102-94-GAPC1-04-50-00084 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
96 รอสมันฟาร์ม นายรอสมัน  สาเมาะ 9401001093 94102-94-GAPC1-04-50-00122 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
97 อับดุลเลาะฟาร์ม นายอับดุลเลาะ  อีแต 9401001097 94102-94-GAPC1-04-50-00095 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
98 อารีฟาร์ม นายอารี  หะมะสุ 9401001098 94102-94-GAPC1-04-50-00123 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
99 มะยิฟาร์ม นายมะยิ  มะลี 9401001103 94102-94-GAPC1-04-50-00106 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 25 เม.ย. 2555 
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100 สมจิตรฟาร์ม นายสมจิตร  อุ่นเรือน 9401005220 94102-94-GAPC1-01-49-00014 2 บากง บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 เม.ย. 2555 
101 เจะยิฟาร์ม นายเจะยิ  เจะเตะ 9401001088 94102-94-GAPC1-04-50-00155 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
102 แวอาดือลีฟาร์ม นายแวอาดือลี  เจะมา 9401001105 94102-94-GAPC1-04-50-00157 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
103 อับดุลเลาะฟาร์ม นายอับดุลเลาะ  เจะสะแม 9401001139 94102-94-GAPC1-04-50-00126 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
104 สมาแอฟาร์ม นายสมาแอ  อีแต 9401001137 94102-94-GAPC1-04-50-00094 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
105 สมาแอฟาร์ม นายสมาแอ   ฮาแว 9401003065 94102-94-GAPC1-04-50-00111 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
106 แวสาเระฟาร์ม นายแวสาเระ  บินมะเด็ง 9401003189 94102-94-GAPC1-04-50-00156 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
107 มีเนาะฟาร์ม นางมีเนาะ  มะลี 9401003190 94102-94-GAPC1-04-50-00125 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
108 อาลีเมาะฟาร์ม น.ส.อาลีเมาะ  เจะอาลี 9401003195 94102-94-GAPC1-04-50-00127 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
109 ยารีนาฟาร์ม น.ส.ยารีนา  หะ 9401003196 94102-94-GAPC1-04-50-00129 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
110 อีซอฟาร์ม นายอีซอ  วาจ ิ 9401005225 94102-94-GAPC1-04-49-00206 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
111 รูสลีฟาร์ม นายรูสล ี ซาแม 9401005234 94102-94-GAPC1-04-49-00203 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
112 ซูไรดาฟาร์ม น.ส.ซูไรดา  มามะ 9401005226 94102-94-GAPC1-04-49-00195 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
113 อามีเนาะฟาร์ม น.ส.อามีเนาะ  หะมะ 9401005223 94102-94-GAPC1-04-49-00200 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
114 ต่วนสาเหาะฟาร์ม นายต่วนสาเหาะ  ยีบากา 9401005171 94102-94-GAPC1-04-49-00204 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
115 สปิเยาะฟาร์ม น.ส.สปิเยาะ  นาแซ 9401005232 94102-94-GAPC1-04-49-00201 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
116 ลาเตะฟาร์ม นายลาเตะ  โซะสกาแว 9401005132 94102-94-GAPC1-04-49-00193 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
117 กู้เลาะฟาร์ม นายกู้เลาะ  ยีบากา 9401005228 94102-94-GAPC1-04-49-00197 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
118 รียะฟาร์ม นายรียะ  วาจ ิ 9401005229 94102-94-GAPC1-04-49-00199 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
119 ฮาแวฟาร์ม นายฮาแว  วาจิ 9401005169 94102-94-GAPC1-04-49-00198 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 18 พ.ค. 2555 
120 ยงยุทธฟาร์ม นายยงยุทธ  ก้านจักษ์ 9401004989 94102-94-GAPC1-01-48-00014 2 ยามู ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 26 พ.ค. 2555 
121 สาและฟาร์ม นายสาและ   เจะอาลี 9401003208 94102-94-GAPC1-04-50-00130 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
122 อาหามะฟาร์ม นายอาหามะ  ดือเระ 9401003215 94102-94-GAPC1-04-50-00090 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
123 รอกีเยาะฟาร์ม นางรอกีเยาะ  อีแต 9401003224 94102-94-GAPC1-04-50-00140 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
124 อามีเนาะฟาร์ม น.ส.อามีเนาะ  โมง 9401004343 94102-94-GAPC1-04-50-00086 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
125 อาแอเสาะฟาร์ม น.ส.อาแอเสาะ  เจะอาลี 9401006380 94102-94-GAPC1-04-50-00128 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
126 รอซีด๊ะฟาร์ม น.ส.รอซ๊ด๊ะ  สาและ 9401006382 94102-94-GAPC1-04-50-00138 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
127 ซารีฮ๊ะฟาร์ม น.ส.ซารีฮ๊ะ  หะมะ 9401006386 94102-94-GAPC1-04-50-00110 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
128 ยะฟาร์ม นางยะ  ฮาแว 9401006387 94102-94-GAPC1-04-50-00108 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
129 ฮาแวฟาร์ม นายฮาแว  กาเจ 9401006390 94102-94-GAPC1-04-50-00100 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
130 ตัรมียีฟาร์ม นายตัรมียี  หะมะ 9401006395 94102-94-GAPC1-04-50-00092 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
131 มะนาเซาะฟาร์ม นายมะนาเซาะ  สุไลมาน 9401006396 94102-94-GAPC1-04-50-00089 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
132 มะดารีฟาร์ม นายมะดารี  สแลแม 9401006416 94102-94-GAPC1-04-50-00162 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
133 ฮาริฟฟาร์ม นายฮาริฟ  ตูแวแว 9401006418 94102-94-GAPC1-04-50-00175 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
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134 มะสาและฟาร์ม นายมะสาและ  มะสาและ 9401006422 94102-94-GAPC1-04-50-00190 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
135 มะรูดิงฟาร์ม นายมะรูดิง  สาและ 9401006425 94102-94-GAPC1-04-50-00188 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
136 รอบีเยาะฟาร์ม น.ส.รอบีเยาะ  สาและ 9401006427 94102-94-GAPC1-04-50-00182 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
137 ยาอารีฟาร์ม นายยาอารี  กะลิง 9401006429 94102-94-GAPC1-04-50-00186 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
138 บีเดาะฟาร์ม นางบีเดาะ เปาะโวะ 9401006430 94102-94-GAPC1-04-50-00185 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
139 ยาการียาฟาร์ม นายยาการียา  เจะอาลี 9401006434 94102-94-GAPC1-04-50-00179 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
140 อามีซังฟาร์ม นายอามีซัง  เจะสะแม 9401006400 94102-94-GAPC1-04-50-00082 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
141 แมะนะฟาร์ม นางแมะนะ  ตูแวแว 9401006381 94102-94-GAPC1-04-50-00137 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 10 มิ.ย. 2555 
142 หมอดิงฟาร์ม นายซาสูดิน  นิมะ 9401000093 94102-94-GAPC1-01-46-00034 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
143 ฟาร์ม  1 นายประโยชน์  กูลเกื้อ 9401000081 94102-94-GAPC1-01-46-00031 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
144 อภิสิทธ์ิฟาร์ม นายอภิสิทธ์ิ  ตูแวลอ 9401006002 94102-94-GAPC1-01-49-00007 1 แหลมดิน หนองแรด ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
145 กามาลฟาร์ม1 นายกามาล  อิบราฮิม 9401000576 94102-94-GAPC1-01-47-00043 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
146 กามาลฟาร์ม2 นายกามาล  อิบราฮิม 9401004767 94102-94-GAPC1-01-49-00008 3 ป่าหลวง ยามู เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
147 กามาลฟาร์ม 3 นายกามาล  อิบราฮิม 9401006655 94102-94-GAPC1-01-51-00021 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
148 ไทยสวัสดิ์ฟาร์ม นายแวนาเซร์   แวอาลี 9401000025 94102-94-GAPC1-01-46-00058 3 บ้านดี บาราโหม เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
149 ศุภโชคฟาร์ม นายเธียรชัย  ปาลพันธุพินิจ 9401000087 94102-94-GAPC1-01-47-00011 3 บางปลาหมอ รูสะมิแล เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
150 คอเลฟฟาร์ม นายคอเลฟ   เจ๊ะนา 9401005680 94102-94-GAPC1-01-49-00011 1 บ้านกลาง บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
151 สมัยฟาร์ม นายสมัย  มะหะหมัด 9401005728 94102-94-GAPC1-01-49-00009 2 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
152 วิชัยฟาร์ม นายวิชัย   อธิกานนท์ 9401000092 94102-94-GAPC1-01-46-00033 1 ปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
153 พิทยาฟาร์ม นางศรีสุมาลย์  พิทยาพงศ์กร 9401000197 94102-94-GAPC1-01-46-00057 3 บ้านดี บาราโหม เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
154 บ.สยามเซาเทอร์น จก. นายวิศิษฏ์  โกฏิสิน 9401000074 94102-94-GAPC1-01-46-00035 1 ควนคูหา บ่อทอง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 24 มิ.ย. 2555 
155 สือแมฟาร์ม นายสือแม     เวาะแม 9401003239 94102-94-GAPC1-04-49-00079 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
156 เจะแวฟาร์ม นายเจะแว    แลเมาะ 9401003266 94102-94-GAPC1-04-49-00068 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
157 อาหะมะฟาร์ม นายอาหะมะ  โตะเด็ง 9401004231 94102-94-GAPC1-04-49-00072 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
158 ดอรอแมฟาร์ม นายดอรอแม  แลเมาะ 9401003238 94102-94-GAPC1-04-49-00043 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
159 อาแวฟาร์ม นายอาแว  โตะบา 9401004238 94102-94-GAPC1-04-49-00074 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
160 สมาแอฟาร์ม นายสมาแอ   ซะลอ 9401005709 94102-94-GAPC1-04-49-00076 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
161 อาแวฟาร์ม นายอาแว  เวาะแม 9401003255 94102-94-GAPC1-04-49-00055 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
162 รอยะฟาร์ม นายรอยะ  โตะเด็ง 9401003231 94102-94-GAPC1-04-49-00067 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
163 ฮามิฟาร์ม นายฮามิ   ฮาแซ 9401003240 94102-94-GAPC1-04-49-00051 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
164 แมะฟาร์ม น.ส.แมะ   แลเมาะ 9401004228 94102-94-GAPC1-04-49-00070 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
165 อารงฟาร์ม นายอารง   เจะดะ 9401003243 94102-94-GAPC1-04-49-00045 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
166 ดอแมฟาร์ม นายดอแม   ยูโซะ 9401004230 94102-94-GAPC1-04-49-00050 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
167 อายุฟาร์ม นายอายุ   โต๊ะเซ็ง 9401003228 94102-94-GAPC1-04-49-00044 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
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168 ราวีฟาร์ม นายราวี   มะ 9401003247 94102-94-GAPC1-04-49-00046 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
169 พารีซาฟาร์ม นายพารีซา  มะตาเอ 9401003241 94102-94-GAPC1-04-49-00053 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปลากะพงขาว ฟาร์มต่ออายุ 5 ก.ค. 2555 
170 ตะโละกาโปร์ฟาร์ม 4 นายพงศ์พันธุ ์พงษ์ธัญญะวิริยา 9401008620 94102-94-GAPC1-01-53-00006 2 ตะโล๊ะอาโฮ ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 13 ก.ค. 2555 
171 อารีย์ฟาร์ม นางอารีย์    เพชรรัตน์ 9401008619 94102-94-GAPC1-01-53-00007 3 คลองต่้า ท่าข้าม ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 13 ก.ค. 2555 
172 อุษาฟาร์ม นางอุษา   ทุติยาสานติ์ 9401008574 94102-94-GAPC1-01-53-00008 1 ตุยง ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 13 ก.ค. 2555 
173 เยี่ยมศักดิ์ฟาร์ม นายเยี่ยมศักดิ์    ทุติยาสานติ์ 9401008575 94102-94-GAPC1-01-53-00009 2 ตุยง ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 13 ก.ค. 2555 
174 อุดมศักด์ฟาร์ม นายอุดมศักดิ์   คูรุปรีชารักษ์ 9401000586 94102-94-GAPC1-01-47-00064 2 บากง บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
175 ต่วนยะห์ยาฟาร์ม นายต่วนยะห์ยา   ตูแวลอเซ็ง 9401000147 94102-94-GAPC1-01-46-00016 8 แหลมแป้ง บ้านกลาง ปะนาเระ กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
176 แหลมทองฟาร์ม นายสุภรณ์  เจือสนิท 9401000079 94102-94-GAPC1-01-47-00032 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
177 ช.โชติฟาร์ม นางดวงลักษม ี  รัตนมาลา 9401000191 94102-94-GAPC1-01-48-00017 6 เกาะหม้อแกง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
178 ตะโล๊ะกาโปร์ฟาร์ม นายพงษ์ศักด์ิ  พงษ์ธัญญะวิริยา 9401000583 94102-94-GAPC1-01-47-00049 2 ตะโล๊ะอาโฮ ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
179 ตะโล๊ะกาโปร์ฟาร์ม  3 นายอภิศักดิ ์ พงษ์ธัญญะวิริยา 9401000584 94102-94-GAPC1-01-47-00048 2 ตะโล๊ะอาโฮ ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
180 มานพฟาร์ม นายมานพ  รัตนเดโช 9401006734 94102-94-GAPC1-01-51-00026 2 รูสะมิแล รูสะมิแล เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
181 เจริญพานิชฟาร์ม นายพงษ์ศักดิ์  เจริญพานิช 9401000193 94102-94-GAPC1-01-46-00010 1 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
182 สมิทธ์ฟาร์ม นายสมิทธ์  แสงศุภวานิช 9401001022 94102-94-GAPC1-01-47-00025 7 ปาแด ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
183 กุ้งทิพย์ 7 ฟาร์ม นายสมศักดิ ์ พุ่มพฤกษา 9401000344 94102-94-GAPC1-01-46-00106 2 ตะโล๊ะอาโฮ ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
184 สมานฟาร์ม นายดูรอแม  เจะมะ 9401006703 94102-94-GAPC1-01-51-00025 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
185 อลงกรณ์ฟาร์ม นายอลงกรณ ์   แซ่ปัง 9401006742 94102-94-GAPC1-01-51-00027 1 ปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 13 ก.ค. 2555 
186 เบญจมะฟาร์ม นายเจะสูการ์นอ  เบญจมะ 9401000329 94102-94-GAPC1-01-46-00037 2 ตันหยงลูโละ ตันหยงลูโละ เมือง กุ้งขาว,กุ้งกุลาด้า ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
187 เทคนิคฟาร์ม นายสุรศักดิ ์ ศุภจรรยารักษ์ 9401000031 94102-94-GAPC1-01-47-00035 2 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
188 วศินฟาร์ม นายวศิน  ธนภิรมณ ์ 9401004387 94102-94-GAPC1-01-46-00041 1 บางตาวา บางตาวา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
189 กูโซะฟาร์ม นายกูโซะ  เด่นอุดม 9401000151 94102-94-GAPC1-01-49-00006 1 จะรัง จะรัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
190 คอเดร์ฟาร์ม  1 นายคอเดร์  สานิ 9401002791 94102-94-GAPC1-01-46-00090 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
191 คอเดร์ฟาร์ม  2 นายคอเดร์  สานิ 9401001024 94102-94-GAPC1-01-46-00108 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
192 ดรอเซะฟาร์ม นายดรอเซะ  ปาเนาะ 9401005516 94102-94-GAPC1-01-47-00023 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
193 เฮียเล็งฟาร์ม นายราช  ตั้งสวามิภักด์ 9401000049 94102-94-GAPC1-01-46-00019 3 บางปลาหมอ รูสะมีแล เมือง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
194 ปิยาฟาร์ม นายสัมฤทธิ์  แนวบรรทัด 9401000051 94102-94-GAPC1-01-47-00012 2 บ่อม่วง ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
195 นาทองฟาร์ม นายเฉลิม  นาวาทอง 9401000019 94102-94-GAPC1-01-46-00004 1 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
196 บุญธรรมฟาร์ม นายบุญธรรม  พุ่มแก้ว 9401000038 94102-94-GAPC1-01-48-00016 1 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
197 สมพงษ์ฟาร์ม 2 นายสมพงษ ์ พรหมปลอด 9401005772 94102-94-GAPC1-01-49-00018 1 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
198 ต่วนแมฟาร์ม นายต่วนแม  นิรอแซ 9401000036 94102-94-GAPC1-01-47-00004 5 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
199 สมบัติฟาร์ม นายสมบัติ  สุขพิทักษ์ 9401004269 94102-94-GAPC1-01-47-00092 2 บากง บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
200 ทวีฟาร์ม นายทวี ไกรคุปต์ 9401006711 94102-94-GAPC1-01-51-00022 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
201 เสรีฟาร์ม นายเสรี  ท่าแก้ม 9401006710 94102-94-GAPC1-01-51-00023 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 



 

 

ล้าดับ
ที ่

ช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขท่ีใบรับรอง GAP/CoC 
ที่ตั้งฟาร์ม/โรงเพาะฟัก 

ชนิดสัตว์น้้า 
ประเภทการ

รับรอง 
วันที่ใบรับรอง

หมดอายุ หมู่ที ่ หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ 
202 ศุภชัยฟาร์ม นายศุภชัย  มาลาพงษ์ 9401006707 94102-94-GAPC1-01-51-00024 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
203 วิชัยฟาร์ม นายวิชัย   สุขะ 9401006716 94102-94-GAPC1-01-51-00028 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
204 พิเชษฐ์ฟาร์ม นายพิเชษฐ์    ศิริสวัสดิ ์ 9401006715 94102-94-GAPC1-01-51-00029 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
205 ปุณยนุชฟาร์ม นางสาวปุณยนุช ธิปทา 9401006714 94102-94-GAPC1-01-51-00030 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
206 จักรวาลฟาร์ม นายจักรวาล  อินต๊ะเสาร์ 9401006713 94102-94-GAPC1-01-51-00031 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
207 ธัญญรัตน์ฟาร์ม นางสาวธัญญรัตน์  ทารักษ์ 9401006712 94102-94-GAPC1-01-51-00032 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
208 กุลณัฐฟาร์ม นางสาวกุลณัฐ  แก้วอาจ 9401006709 94102-94-GAPC1-01-51-00033 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
209 มนตรีฟาร์ม นายมนตรี   สันกาวี 9401006708 94102-94-GAPC1-01-51-00034 4 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มต่ออายุ 28 ก.ค. 2555 
210 บัญชาฟาร์ม นายบัญชา    วงศ์ผาบุตร 9401008647 94102-94-GAPC1-01-53-00010 2 บางเขา บางเขา หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 28 ก.ค. 2555 
211 ห้วยฟาร์ม นางห้วง  นิลประเสริฐ 9401004496 94102-94-GAPC1-04-53-00013 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
212 แมะนะฟาร์ม นางแมะนะ  อิแต 9401003225 94102-94-GAPC1-04-53-00014 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
213 แวซงฟาร์ม น.ส.แวซง  เจะสะแม 9401003212 94102-94-GAPC1-04-53-00015 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
214 สัลมาฟาร์ม นางสัลมา  เจะอาลี 9401008640 94102-94-GAPC1-04-53-00016 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
215 รอปีอะฟาร์ม นางรอปีอะ  สาเมาะ 9401008638 94102-94-GAPC1-04-53-00017 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
216 ปัทมาฟาร์ม นางปัทมา  หะยีอาแวมะ 9401008639 94102-94-GAPC1-04-53-00018 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
217 เภาซีฟาร์ม นายเภาซี  กาเจ 9401008642 94102-94-GAPC1-04-53-00019 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 26 ส.ค. 2555 
218 อับดุลอามิงฟาร์ม นายอับดุลอามิง  อาแว 9401003056 94102-94-GAPC1-04-50-00011 - ทุ่งเค็จ ตะลุบัน สายบุรี ปลากะพงขาว ต่ออายุ 26 ส.ค. 2555 
219 อับดุลอามิงฟาร์ม นายอับดุลอามิง  อาแว 9402004367 94102-94-GAPC0-04-50-00007 - ลาเมาะทะเล ตะลุบัน สายบุรี ปลากะพงขาว ต่ออายุ 26 ส.ค. 2555 
220 ดิเรกฟาร์ม นายดิเรก ไชยนุราช 9401002109 CRPAT-94-GAPC1-01-47-00039 2 บางตาวา ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 27 ม.ค. 2553 
221 หนองจิกฟาร์ม นายบุญศรี   แสนสุภา 9401000580 CRPAT-94-GAPC1-01-46-00043 2 บางตาวา ตุยง หนองจิก กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 26 ก.ค. 2553 
222 บุญสงวนฟาร์ม นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์ 9401000578 CRPAT-94-GAPC1-01-47-00046 3 ท่าด่าน ตะโล๊ะกาโปร ์ ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มเดิม 24 เม.ย. 2553 
223 นันทาศักดิ์ฟาร์ม นายนันทาศักด์ิ หงษ์กิตติยานนท์ 9401008427 94102-94-GAPC1-01-52-00007 3 บ้านดี บาราโหม เมือง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 11 ต.ค. 2554 
224 สมพรฟาร์ม นายสมพร   สุวรรณโอภาส 9401008189 94102-94-GAPC1-01-52-00008 1 หนองแรด ปิยามุมัง ยะหริ่ง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 11 ต.ค. 2554 
225 ไพเลิศฟาร์ม นายไพเลิศ   โอมอภิญญาน 9401008255 94102-94-GAPC1-01-52-00009 4 กะมิยอ กะมิยอ เมือง กุ้งขาว ฟาร์มใหม่ 11 ต.ค. 2554 
226 แมะนะฟาร์ม นางแมะนะ มามะ 9401008176 94102-94-GAPC1-04-52-00051 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะรัง ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
227 แอเสาะฟาร์ม นางแอเสาะ เจะและ 9401008146 94102-94-GAPC1-04-52-00052 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
228 สือน๊ะฟาร์ม น.ส.สือน๊ะ อาล ี 9401008147 94102-94-GAPC1-04-52-00053 8 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
229 กอรียาฟาร์ม นายกอรียา ดอเลาะ 9401008148 94102-94-GAPC1-04-52-00054 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
230 มะรอนิงฟาร์ม นายมะรอนิง สาและ 9401008149 94102-94-GAPC1-04-52-00055 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
231 เจ๊ะมีเนาะฟาร์ม นางเจ๊ะมีเนาะ สาและ 9401008150 94102-94-GAPC1-04-52-00056 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
232 มัสเตาะฟาร์ม นางมัสเตาะ สมาแอ 9401008151 94102-94-GAPC1-04-52-00057 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
233 ซัมซีร่าฟาร์ม น.ส.ซัมซีร่า กาเดร ์ 9401008152 94102-94-GAPC1-04-52-00058 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
234 ยาคีฟาร์ม นายยาคี แยนา 9401008153 94102-94-GAPC1-04-52-00059 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
235 เจะแยฟาร์ม น.ส.เจะแย กาโนะ 9401008154 94102-94-GAPC1-04-52-00060 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปลากะพงขาว ฟาร์มใหม่ 20 ต.ค. 2554 
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1.2. ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์ม 
 งานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์มของของสถานีฯ ในปีงบประมาณ 2553 มีงานที่
ต้องท้าคือตรวจออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน, ออกโซลินิกแอซิด และค ลอแรมฟินิคอล ส่วนมาลาไคท์กรีนและไนโตรฟู-
รานส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ ฟลูโอโรควิโนโลนส่งตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล โดยมีแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 396 ตัวอย่าง 

ตาราง แสดงผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้างออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด คลอแรมฟินิคอล ฟลูโอ
โรควิโนโลน ไนโตรฟูราน และมาลาไคท์ กรีน  ประจ้าปีงบประมาณ 2553 

เดือน/ปี 
จ้านวน
(ฟาร์ม) 

จ้านวน
(ตัวอย่าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 

            
ต.ค.52 13 26 - 12 - 3 - 11 - - -  -  

พ.ย52 11 22 - 11 - 10 - 1 - - -  -  
ธ.ค.52 9 18 - 9 - 9 - - - - -  -  
ม.ค53 10 20 - 4 - 8 - 6 - 2 -  -  
ก.พ53 27 65 - 19 - 12 - 26 - 8 -  -  
มี.ค53 15 44 - 8 - 14 - 15 - 7 - - - - 
เม.ย53 12 36 - 2 - 12 - 12 - 10 - - - - 
พ.ค53 20 41 - - - 1 - 9 - 10 - 10 - 11 
มิ.ย.53 34 68 - - - - - - - 13 - 21 - 34 
ก.ค.53 53 106 - 18 - 18 - 8 - 24 - 23 - 15 
ส.ค53 9 18 - 2 - - - 2 - - - 7 - 7 
ก.ย.53 - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 213 464 - 85 - 87 - 90 - 74 - 61 - 67 

หมายเหตุ     เครื่องหมาย      = พบ          = ไม่พบ 
ผลการด้าเนินงาน ได้ ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างทั้งหมด 464 ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 117.17 ของ

แผน)จาก 235 ฟาร์ม โดยตรวจวิเคราะห์ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน 85 ตัวอย่าง ออกโซลินิกแอซิด 87 ตัวอย่าง  
คลอแรมฟินิคอล 90 ตัวอย่าง ฟลูโอโรควิโนโลน 74 ตัวอย่าง ไนโตรฟูราน 61 ตัวอย่างและมาลาไคท์ กรีน  
67 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ ไม่พบสารตกค้างใน ตัวอย่างสัตว์น้้า   

1.3 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า 
บริการรับตรวจโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้แก่โรคตัวแดงดวงขาว ,โรคทอร่าซินโดรม ,โรคหัวเหลือง ,โรค

แคระเกร็นและโรคไวรัสกล้ามเนื้อตาย(IMNV) ด้วยเทคนิคPCR มีแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด 50 ตัวอย่าง   
ผลการปฏิบัติงาน การตรวจโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสด้วยวิธี PCR ให้แก่เกษตรกร 20 ราย จ้านวน 50 

ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการปฏิบัติงาน)พบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว 2 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อไวรัส
ทอร่าซินโดรม  เชื้อไวรัสแคระ แกร็น ไวรัสหัวเหลืองและ เชื้อไวรัสกล้ามเนื้อตาย(ขาวขุ่น) ซึ่งมีจ้านวน 2 ราย 
14  ตัวอย่างตรวจพบเชื้อไวรัสเอ็มบีวี และจ้านวน 40 ตัวอย่างพบเชื้อไวรัสเอ็มบีวี 10-30% รายละเอียด
แสดงไว้ในตาราง  
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ตาราง สรุปผลการบริการตรวจหาเชื้อไวรัส ด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ปีงบประมาณ 2553 

เดือน 
จ้านวน
ฟาร์ม 

จ้านวน 
ตัวอย่าง 

WSSV TSV YHV IHHNV 
+ - จ้านวน

ตัวอย่าง 
+ - จ้านวน

ตัวอย่าง 
+ - จ้านวน

ตัวอย่าง 
+ - 

ต.ค.52 2 8 - 8 8 - 8 2 - 2 2 - 2 
พ.ย.52 2 7 - 7 7 - 7 - - - - - - 
ธ.ค.52 1 6 - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
ม.ค.53 3 3 - 3 3 - 3 - - - - - - 
ก.พ.53 2 6 - 6 6 - 6 5 - 5 5 - 5 
มี.ค.53 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
เม.ย.53 1 6 - 6 6 - 6 - - - 6 - 6 
พ.ค.53 4 8 1 7 8 - 8 - - - 5 - 5 
มิ.ย.53 -   - - - - - - - - - - - - 
ก.ค.53 - - - - - - - - - - - - - 
ส.ค.53 4 4 1 3 1 - 1 - - - 2 - 2 
ก.ย.53 -   - - - - - - - - - - - - 

รวม 20 50 2 48 47 - 47 15 - 15 28 - 28 

หมายเหตุ     เครื่องหมาย   +   =  พบ            -   =  ไม่พบ 
 

รายละเอียดของพ้ืนที่ท่ีตรวจพบเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคพีซีอาร์  
เดือน/ ปี                                                                           พ้ืนที่ 
ตุลาคม 52 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
พฤศจิกายน 52 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
ธันวาคม 52 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
มกราคม 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
กุมภาพันธ ์53  ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
มีนาคม 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
เมษายน 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
พฤษภาคม 53 พบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว จ้านวน 1 ตัวอย่าง  ในเขตพื้นท่ี ม.2 ต.ตุยง  

อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
มิถุนายน 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
กรกฎาคม 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
สิงหาคม 53 พบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว จ้านวน 1 ตัวอย่าง  ในเขตพื้นท่ี ม.3  ต.บา

ราโหม  อ เมือง     จ.ปัตตานี 
กันยายน 53 ไม่พบเช้ือไวรัสในกุ้ง 
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1.4 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง, ปัจจัยการผลิต 
ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง,ปัจจัยการผลิต มีแผนการปฏิบัติงาน 110 ตัวอย่าง 

ผลการปฏิบัติงานรวม 111 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 81 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต (Screening Test) 30 ตัวอย่าง   
ตาราง  แสดงผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2553 
 

เดือน/ปี 
จ้านวน
(ฟาร์ม) 

จ้านวน
(ตัวอย่าง) 

OXY OXO CAP FRQ NFR MG 

            
ต.ค.52 2 4 - 2 - 2 - - - - -  - - 

พ.ย 52 - - - - - - - - - - -  - - 
ธ.ค.52 - - - - - - - - - - -  - - 
ม.ค 53 5 10 - 5 - 4 - 1 - - -  - - 
ก.พ 53 7 20 - 7 - 6 - 7 - - -  - - 
มี.ค 53 - - - - - - - - - - - - - - 
เม.ย 53 8 17 - 1 - 5 - 8 - 3 - - - - 
พ.ค 53 3 6 - - - - - - - 3 - - - 3 
มิ.ย.53 2 4 - - - - - - - 2 - - - 2 
ก.ค.53 - - - - - - - - - - - - - - 
ส.ค53 10 20 - 5 - 3 - 8 - - - 2 - 2 
ก.ย.53 - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 37 81 - 20 - 20 - 24 - 8 - 2 - 7 

หมายเหตุ     เครื่องหมาย      = พบ          = ไม่พบ 
สรุปผลการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้าชายฝั่งจากแหล่งเพาะเลี้ยงไม่พบการ

ตกค้างของยาปฏิชีวนะ 
ตาราง   แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

เดือน/ปี 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

Oxytetracycline Nitrofuran Chloramphenicol 
พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร 

ต.ค.52 9 - 3 - 3 - 3 
พ.ย.52 - - - - - - - 
ธ.ค.52 6 - 2 - 2 - 2 
ม.ค.53 9 - 3 - 3 - 3 
ก.พ.53 - - - - - - - 
มี.ค.53 6 - 2 - 2 - 2 
เม.ย.53 - - - - - - - 
พ.ค.53 - - - - - - - 
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เดือน/ปี 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

Oxytetracycline Nitrofuran Chloramphenicol 
พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร พบสาร ไม่พบสาร 

มิ.ย.53 - - - - - - - 
ก.ค.53 - - - - - - - 
ส.ค.53 - - - - - - - 
ก.ย.53 - - - - - - - 
รวม 30 - 10 - 10 - 10 

สรุปผลการตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งโดยการตรวจกลุ่มยาต้านจุลชีพ 
Oxytetracycline , Nitrofuran และ Chloramphenicol ด้วยวิธี  Screening test  ไม่พบมีการตกค้างของ
ยาในปัจจัยการผลิต  

1.5 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (Action Plan) 
งานตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง มีแผนการปฏิบัติงาน

74 ตัวอย่าง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าชายฝั่งจากแหล่งเพาะเลี้ยงแล้วส่งไปวิเคราะห์สารตกค้าง ที่กอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 

ผลการปฏิบัติงานตรวจสารตกค้าง Nitrofuran,Malachit green , Chloramphenical 
,Tetracycline, Sulfonamides,Chemical element,Stilbenes,Steriods และ Organochlorine ทั้งหมด 
74 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการปฏิบัติงาน)  
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สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี  ได้ด้าเนินงานโครงการน้าร่องในการจัดท้าระบบการ

จัดการคอมพาร์ทเมนต์ เพื่อการจัดระบบการเลี้ยงกุ้งที่ปลอดภัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ี
สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรม  ซึ่งในพื้นที่เขตจังหวัดปัตตานีมีฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 2 ฟาร์ม 
ดังนี้ 

ล้าดับ
ที ่

ช่ือฟาร์ม ช่ือเจ้าของฟาร์ม 
ที่อยู่ฟาร์ม/โรงเพาะฟัก 

เลขท่ี หมู่ที ่ บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 วิชัยฟาร์ม นายวิชัย  อธิกานนท์ 77/1 1 ปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตาน ี

2 สรวุฒิฟาร์ม นายสรวุฒ ิ จิระพันธ์ุ - 7 ปาแด ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตาน ี

ผลการด าเนินงาน 
แผนการด้าเนินงานฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จ้านวน 2 ฟาร์ม เข้าตรวจ จ้านวน 2 ฟาร์ม แผนการ

ด้าเนินงานฟาร์มกันชน   จ้านวน  5  ฟาร์ม  เข้าตรวจ จ้านวน 4 ฟาร์ม อีก 1 ฟาร์มพักการเลี้ยง 

การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า และ 
หนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

  ในปีงบประมาณ 2553 สถานีฯได้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า (Movement 
Document) และหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า (Fry Movement Document) เป็นจ้านวน 26 
ฉบับ และ 383 ฉบับตามล้าดับ รายละเอียดดังนี้ 

เดือน / ปี 
จ านวนใบก ากับการ

เคลื่อนย้ายสัตว์น้ า(MD) 
จ านวนใบก ากับการเคลื่อนย้ายลูก

พันธุ์สัตว์น้ า (FMD) 
ต.ค.52 3 7 
พ.ย.52 5 40 
ธ.ค.52 - 11 
ม.ค.53 - 23 
ก.พ.53 - 17 
มี.ค.53 - 41 
เม.ย.53 5 32 
พ.ค.53 - 30 
มิ.ย.53 4 41 
ก.ค.53 3 56 
ส.ค.53 2 42 
ก.ย.53 4 43 
รวม 26 383 

 
 

โครงการจัดท าระบบการจัดการคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
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