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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าและปัจจัยการผลิต กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการ  ควบคุม ก้ากับ ดูแล วางแผน และติดตามการปฏิบัติงาน
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ก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมในเขตภาคใต้ 
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2560 – 30 กันยายน 256 1) และข้อมูลทางสถิติ ในปี พ.ศ.  ๒๕61 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 
2561) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
องค์กรประมงภาคเอกชน และผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ใช้ประกอบการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการต่อไป 
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9. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ  35 

 ด่านตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

10.  ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ  36 

 ด่านตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด  
11. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ 37 

 ด่านตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

12. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ  38 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

สารบัญตาราง 
 



g 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางที่………………………………………………………………..………………………………………………………………..หน้า 

13. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ 39 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

14. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบ่งตามประเภทการน้าเข้าปี พ.ศ. 2561   40 

 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

15. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ในรอบปี พ.ศ. 2561  42 

 ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

16. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบตู้คอนเทนเนอร์ปี พ.ศ. 2561  43 

 ทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

17. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบเทกองในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร  44 

 จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา)  

18. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบเทกองปี พ.ศ. 2561 ทาง  45 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

19. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกแยกตามลักษณะสินค้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร 46 

 จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

20. ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าแยกตามลักษณะสินค้าปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร 47 

จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 



1 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและเจ้าหน้าที่ต้ารวจจากกองปราบปราม กรมต้ารวจ ได้
จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่ามีการ
ลักลอบน้าปลาชนิดนี้เข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ท้าให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการน้าปลา
ชนิดนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้คลายความ
กังวลจากกรณีดังกล่าว และเพ่ือให้การควบคุมการตรวจสอบการน้าเข้าสัตว์น้้ามีชีวิตเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนด กรมประมงจึงได้จัดตั้ง "งานกักกันสัตว์น้้า" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการ
ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้าสัตว์น้้าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้้า" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่านสัตว์น้้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการ
กักกันสัตว์น้้าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด มีด่านตรวจสัตว์น้้า 5 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
2. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานภูเก็ต 
3. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
4. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
5. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 
ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้้า" สังกัด
ส้านักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้้า 7 แห่ง ดังนี้ 

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้้า 
2. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 
3. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานภูเก็ต 
4. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
5. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
6. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 
7. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตาก 
8. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 
ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีค้าสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์

น้้าเพิ่มเติมเป็นการภายใน จ้านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 
2. ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน ส้านักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้้า มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้้า 
22 แห่ง ดังนี้ 

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้้า 
2. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือกรุงเทพ 
4. ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 
5. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา 
6. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา 
7. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ 
8. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้้าลึก 
9. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 
10. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตาก 
12. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 
13. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 
14. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงราย 
15. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบุร ี
16. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 
17. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 
18. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดจันทบุรี 
19. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 
20.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร 
21.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง 
22.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร 
23.ด่านตรวจสัตว์น้้าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
ปี พ.ศ. 2559  กรมประมงมีค้าสั่ง ที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีการปรับปรุง

การแบ่งส่วนราชการและอ้านาจหน้าที่ ซึ่ง "ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ "กองควบคุมการค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมในเขตภาคใต้  โดยด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า
เขต 3 (สงขลา) ประกอบด้วย 7 ด่าน คือ 

1.ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
2.ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 
3.ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
4.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 
5.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 
6.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 
7.ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ านาจหน้าท่ี 

 
1. ควบคุม ก้ากับ ดูแล วางแผน และติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้า 

และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและ

ปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการ
ประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ควบคุม ตรวจสอบ และด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต ตามความรับ ผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

5. ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้้าในเขตรับผิดชอบ 

6. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้้า ( Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์
น้้าไปยังต่างประเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และ
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

8. ปฏิบัติการร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

สถานท่ีต้ัง และพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี  10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์   ต.
พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา  รหัสไปรษณีย์  90100 และมีจุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้้าลึกสงขลา) 
ตั้งอยู่ที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90120  มีหน้าที่ในการ  ควบคุม ก้ากับ 
ดูแล วางแผน และติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด  ในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
หลักในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และ
ป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2560 (ฉบับแก้ไข)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลา ยกเว้นพื้นที่ในเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่าน
ศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  

โดยด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) มีหน้าที่และพ้ืนที่
รับผิดชอบดังนี้ 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 
 

 

  
 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลาเดิมชื่อด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็น 1 ใน 5 
แห่งของด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานนานาชาติ จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 ต่อมากรม
ประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส้านักบริหารจัดการด้านการประมงใหม่และยกฐานะด่านตรวจ
สัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547  ซึ่งภายหลัง
ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  90110 มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  ควบคุม 
ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข)  
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา 

 

   
 

ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา (เดิมด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรม
ประมงตามค้าสั่งกรมประมง ที่ 563/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 146/2 บ้านทุ่ง
ปราบ  ถ นนสะเดา-ปาดัง ต้า บลสะเดา  อ้า เภอสะเดา  จ.สงขลา 90120  มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  
ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข)  
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องบริเวณเขตด่านศุลกากรสะเดา 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าปาดังเบซาร์ 
 

 
 ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ จัดตั้งขึ้นตามค้าสั่งกรมประมง ที่ 364/2547 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2547 เดิมใช้ชื่อ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กรม
ประมงได้ปรับโครงสร้างองค์กรและได้มีค้าสั่งกรมประมงที่ 2/2554 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 เปลี่ยน
ชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี อาคารด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต้าบลปาดังเบซาร์ 
อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240 มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้า
ผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระ
ราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 
พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่  3 ต้าบลของอ้าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ได้แก่ ต้าบลปาดังเบซาร์ ต้าบลทุ่งหมอ และต้าบลท่าโพธิ์ 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต ก่อนตั้งในปี 2539 ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ชั้ น 2 ต้าบลไม้ขาว อ้า เภอถลาง จั งหวัดภูเก็ต 83110  มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  ควบคุม 
ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข)  
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดนราธิวาส 
 
 

 
 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามค้าสั่งกรมประมงที่ 563/2546 
เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้้าเพิ่มเติมฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ ที่ 5/1 หมู่ที่3 ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 961 10 มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการ
ประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราช บัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสตูล 
 

 

 
 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดตั้งขึ้นตามค้าสั่งกรมประมงที่ 364/2547 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2547 โดยใช้สถานวีิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดสตูลเดิม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 495 หมู่ที่ 3 ต้าบลต้ามะ
ลัง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์
น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราช
ก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25 60 (ฉบับแก้ไข)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 
พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง 
 
 

 

 
 

 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนองจัดตั้งขึ้น  ตามค้าสั่งกรมประมง  ที่1556/2547  ลงวันที่  23  
ธันวาคม  2547 ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 174 หมู่ที่1 ต้าบลปากน้้า อ้า เภอเมือง จังหวัดระนอง 84000  มีหน้าที่
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ น้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และป้องกันการ
กระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
(ฉบับแก้ไข)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25 58 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าท่าเรือสงขลา และ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 

 
 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ปี พ.ศ. 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

5 

 

นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ 

นายประวิทย์ ค้าร้าย 

นายเรวัตร คงประดิษฐ์ 

นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ 

นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา 
 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา 

ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา)  

๒๕๔๗-๒๕๕๔ 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๒๕๕๙-๒๕๕๙ 

๒๕๕๙-ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 

อัตราก าลัง 
 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

 
- ข้าราชการทั้งสิ้น     6 อัตรา 

ข้าราชการ ณ ปัจจุบัน   4  อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่ ณ กอง ฯ    1 อัตรา  
ต้าแหน่งว่าง    1  อัตรา  

- ลูกจ้างประจ้า     1 อัตรา 
- พนักงานราชการ     2 อัตรา 
- จ้างเหมาบริการ     8 อัตรา 

 รวม     15 อัตรา 

 
 
 

ข้อมูลบุคลากร 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

บุคคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา 
ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

วท.บ.(ประมง) 
 

 
นายกิตติภพ จันทรประวัติ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
วท.บ.(เพาะเล้ียงสัตว์น้้า) 

 

 
นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

วท.บ.(ประมง) 

 
นางพัชรินทร์  ถาวรนุรักษ ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
คอ.บ. 

 

 
นางธัญสชา แรกจ้านงค์ 

เจ้าพนักงานประมง 
ศ.บ. 

 

 
นายโกมล เกษมณ ี
นักวิชาการประมง 

วท.บ.(ประมง) 
 

 
นายนิวัฒน์ จิระพันธ ์
พนักงานพิมพ์ ส 3 

ปวช.(บัญชี) 
 

ข้าราชการ 4 อัตรา 

ลูกจ้างประจ้า 1 อัตรา พนักงานราชการ 2 อัตรา 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางกาญจนา สินธโร 

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
ศศ.บ. 

 

 
นางสาวสลิลทิพย์ ยอดค้า 

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

 

 
นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ ์

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
วท.บ.(วาริชศาสตร์) 

 

 
นายอนุพงศ์ ณรงค์กูล 

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
วท.บ.(ประมง) 

 
นางสาวสุดารัตน์  พรหมสุวรรณ 
งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม) 
 

 
นางสาวนุจรี โอมมณ ี

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
วท.บ.(เพาะเล้ียงสัตว์น้้า) 

 

 
นายขจรศักดิ์ ร่างสีคง 

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
วท.บ.(วาริชศาสตร์) 

 

 
นายสิทธิพร อินทคง 

งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
วท.บ.(ประมง) 

 

จ้างเหมาบริการ 8 อัตรา 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 ค้าสั่งกรมประมง  ที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการและอ้านาจหน้าที่ ซึ่ง ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าเรือสงขลา ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ กองควบคุมการค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  โดยด่าน
ตรวจสัตว์น้้าในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ประกอบด้วย 7 ด่าน มีข้าราชการ
รวมทั้งหมด ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 27 อัตรา  

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 
14 
15 
16 
17 

 
18 
19 
20 

 
21 
22 
23 

 
24 
25 
26 
27 

 

นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา 
นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ 
นายกิตติภพ จันทรประวัต ิ
นางพัชรินทร์ ถาวรนุรักษ์ 
นายธนดล จันทขวัญ 
 
นายธีระชัย ทิพย์ดวง 
 
นางสาวชิดชนก บุญโกย 
นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม 
นายวรรณชัย แสงกลัด 
นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ ์
 
นางสาวสุภาวดี จุลนวล 
นายธีระวัฒน์ จริตงาม 
 
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน ์
นายภาสกร นบนอบ 
นางสาวบงกช สุขชัย 
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ 
นายตะวัน คงส ี
 
นายซูนัยดี บินมะ 
นางสาวปราณี ทองสองส ี
นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ 
 
นางสาวบัสรอ บูเก็ม 
นายธนากร นาเคน 
ว่าท่ีร้อยตรีสมนึก พรหมศร 
 
นายอนุเชษฐ์ อรชร 
นางจิรวรรณ วังบุตร 
นายปราโมทย์ ฉิมหาด 
นายบันลือศักดิ์ ภัคดีนาค 

ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นักวิชาการประมงช้านาญการ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์
น้้าสะเดา) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นักวิชาการประมงช้านาญการ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า 
ปาดังเบซาร์) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์
น้้าจังหวัดภูเก็ต) 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นักวิชาการประมงช้านาญการ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า
จังหวัดนราธิวาส)  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นักวิชาการประมงช้านาญการ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า
จังหวัดสตูล)  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าด่านตรวจสัตว์
น้้าจังหวัดระนอง)  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
 

 บุคลากรของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
โครงการหลักสูตรต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 
1. นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา  

 ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา)  ได้เข้าฝึกอบรม/
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

- การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส้าหรับผู้บริหาร ( 18-19 พฤศจิกายน 2560) จัดโดย กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติงานในการด้าเนินคดีการท้าประมงผิดกฎหมาย 
(18-20 พฤษภาคม 2561) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

2. นายธรรมรัตน์  เลิศเกียรติรัชตะ 
 ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า
ผ่านสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 1 
(27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือประมงด้วยระบบ AIS เพ่ือพัฒนาระบบ
การควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการ PSM (27 พฤศจิกายน – 29 
ธันวาคม 2560) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 1 
(13 – 16 มิถุนายน 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีความรับผิดชอบ หลักสูตรย่อย 
โครงการ Para fish taxonomist (31 กรกฎาคม 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้า
และปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

3. นายกิตติภพ จันทรประวัติ  
 ต้าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า
ผ่านสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 3 
(26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการ
ผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมการติดตามผลการใช้งานระบบ Electronic Port State Measures Application 
(e-PSM) และข้ันตอนการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) (11 – 16 ธันวาคม 
2560) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 3 
(27 - 30 มิถุนายน 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 
4. นางพัชรินทร์  ถาวรนุรักษ์ 

 ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า
ผ่านสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 3 
(26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการ
ผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมการติดตามผลการใช้งานระบบ Electronic Port State Measures Application 
(e-PSM) และข้ันตอนการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) (11 – 16 ธันวาคม 
2560) จัดโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 

- การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 2 
(20 - 23 มิถุนายน 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

5. นายนิวัฒน์ จิระพันธุ์  
 ต้าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 
- การฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน ( 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561) จัดโดย กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง 

 
6. นายโกมล เกษมณี ต้าแหน่ง 
 นักวิชาการประมง ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก น้า

ผ่านสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 1 
(27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 1 
(13 – 16 มิถุนายน 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 
7. นางธัญสชา แรกจ้านง 
 ต้าแหน่งเจ้าพนักงานประมง ได้เข้าฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 
- การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า รุ่นที่ 2 

(20 - 23 มิถุนายน 2561) จัดโดยกลุ่มควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
 

 งบประมาณศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา)  
 
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการด้าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 256 1 (1 ตุลาคม 25 60 – 30 กันยายน 2561) จ้านวนทั้งสิ้น 3,818,160.00 บาท 
แบ่งเป็น 5 กิจกรรม (ตามยอดเงินที่เข้าในระบบ GFMIS) 
 1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง จ้านวน 585,360 บาท 
 2 . กิจกรรมพัฒนาและบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน 185,000 บาท 
 3. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง จ้านวน 1,317,800บาท 
 4 . กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา จ้านวน 315,000 บาท 
 5. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จ้านวน 1,415,000 บาท 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) แยกตามกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

585,360 

185,000 

1,317,800 

315,000 

1,415,000 งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมบคุลากรภาครัฐด้านการประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา
กิจกรรมจดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

งบประมาณ 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลร้อยละการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 256 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) แยกตามกิจกรรม 

 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 585,360.00 585,360.00 - 100.00 

     - (งบบุคลากร) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 511,560.00 511,560.00 - 100.00 
     - (งบด้าเนินงาน) ค่าใช้สอยเงินสมทบ
ประกันสังคม 

18,000.00 18,000.00 - 100.00 

     - (งบด้าเนินงาน) ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน 55,800.00 55,800.00 - 100.00 
กิจกรรมพัฒนาและบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า 185,000.00 184,947.58 52.42 99.97 
     - ค่าสาธารณูปโภค 185,000.00 184,947.58 52.42 99.97 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 1,317,800.00 1,317,800.00 - 100.00 
     - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 1,317,800.00 1,317,800.00 - 100.00 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา 315,000.00 315,000.00 - 100.00 
     - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 315,000.00 315,000.00 - 100.00 
กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 1,415,000.00 1,415,000.00 - 100.00 
     - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 1,415,000.00 1,415,000.00 - 100.00 

รวมท้ังสิ้น 3,818,160.00 3,818,107.58 52.42 100.00 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 256 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) แยกตามกิจกรรม 
 

100.00%

99.97%

100.00% 100.00%
100.00%

กิจกรรมบคุลากรภาครัฐด้านการประมง

กิจกรรมพัฒนาและบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา

กิจกรรมจดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 

 
ผลการด าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 

(สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัด 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลผลการด้าเนินการตามกิจกรรมในปีงบประมาณ 256 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม ผลรวม ร้อยละ 
รวมทุกกิจกรรม ครั้ง/ตัวอย่าง 163,327 225,940 138.34 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั้ง/ตัวอย่าง 46,865 68,564 146.30 
1.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์ ครั้ง/ตัวอย่าง 26,791 39,015 145.63 
1.1.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าในประเทศ ตัวอย่าง - - - 
1.1.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้า ตัวอย่าง 2,546 2,926 114.93 
1.1.3 ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 745 530 71.14 
1.1.4 ตรวจสอบสัตว์น้้าซากสัตว์น้้า และผลิตภัณฑ์น้าเข้า ครั้ง 13,321 17,589 132.04 
1.1.5 ตรวจสอบสัตว์น้้าซากสัตว์น้้า และผลิตภัณฑ์ส่งออก ครั้ง 8,240 14,609 177.29 
1.2 ควบคุมตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ 
(รวมวัตถุอันตราย) 

ครั้ง/ตัวอย่าง 384 264 68.75 

1.2.1 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั้ง 20 142 710.00 
1.2.2 ตรวจสอบการน้าเข้าส่งออกปัจจัยการผลิต ครั้ง 148 97 65.54 
1.2.2.1 การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง - - - 
     -  ตรวจสอบการน้าเข้า ครั้ง - - - 
     -  ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง - - - 
1.2.2.2 การตรวจสอบอาหารสัตว์น้้า ครั้ง 146 96 65.75 
     -  ตรวจสอบการน้าเข้า ครั้ง 10 4 40.00 
     -  ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง 136 92 67.65 
1.2.3 ร้านค้าโรงงานสถานประกอบการ ตัวอย่าง - - - 
1.3 ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ - - - 
     -  ออกใบข้อเท็จจริงการน้าเข้าส่งออกวัตถุอันตราย ฉบับ - - - 
     -  ออกใบอนุญาตน้าเข้าผลิตส่งออกวัตถุอันตราย ฉบับ - - - 
1.4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน้าเข้า และส่งออก
สัตว์น้้าซากสัตว์น้้า และผลิตภัณฑ ์

ครั้ง 18,647 27,293 146.37 

     -  การตรวจในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกต ิ ครั้ง 14,205 22,141 155.87 
     -  การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกต ิ ครั้ง 670 860 128.36 
1.5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้้าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 17 11 64.71 
1.6 การประชาสัมพันธ ์ ครั้ง 1,224 1,977 161.52 
     -  การแจกเอกสารสิ่งพิมพ์ ครั้ง 530 805 151.89 
     -  การให้ค้าแนะน้า ครั้ง 454 793 174.67 

 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
 



22 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

กิจกรรม (ต่อ) หน่วยนับ แผนรวม ผลรวม ร้อยละ 
2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเช้ือดื้อยา ครั้ง/ตัวอย่าง 3,346 4,527 135.30 
2.1 ตรวจสอบสัตว์น้้าน้าเข้าท่ีต้องอายัดกักกัน ครั้ง 25 31 124.00 
2.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้้า ณ สถาน
กักกัน 

ครั้ง 25 31 124.00 

2.3 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคจากสัตว์น้้าน้าเข้า ครั้ง 1,050 1,513 144.10 
2.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน้าเข้าสัตว์น้้าท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบาด 

ครั้ง 1,956 2,547 130.21 

2.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ตัวอย่าง 290 405 139.66 
2.6 ด้าเนินการรับรองสถานกักกัน และที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง - - - 
2.7 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง - - - 
2.8 ให้ค้าแนะน้าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พักซาก
สัตว์น้้า 

ครั้ง - - - 

2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้้า และที่พักซาก
สัตว์น้้า 

ครั้ง - - - 

3. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ครั้ง 29,580 30,527 103.20 
3.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (เรือประมง
ต่างประเทศ) 

ครั้ง 8,520 8,166 95.85 

3.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 10,520 11,353 107.92 
     -  เรือขนถ่ายสัตว์น้้า/เรือประมง ครั้ง 8,520 8,164 95.82 
     -  เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร ์ ครั้ง 2,000 3,189 159.45 
3.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้้า/เรือขนถ่ายสัตว์น้้า ครั้ง 8,520 8,164 95.82 
3.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้้า ครั้ง 540 508 94.07 
3.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้าส่งออกสินค้าประมง 
ณ ท่าเทียบเรือ 

ครั้ง 1,480 2,014 136.08 

3.6 รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและ
การน้าเข้าสัตว์น้้ากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ 

ฉบับ - - - 

3.7 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมงกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ครั้ง - - - 

3.8 ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ครั้ง - - - 

3.9 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการจับคู ่CC และ IMD 
ของแต่ละด่านเข้าฐานข้อมูลรวม 

ครั้ง - - - 

3.10 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด่านในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ PSM 

ครั้ง - - - 

3.11 ประสานการตรวจสอบ AREP และแจ้งเตือนความ
ผิดปกติของเรือประมงต่างประเทศแก่หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ครั้ง - - - 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

กิจกรรม (ต่อ) หน่วย
นับ 

แผนรวม ผลรวม ร้อยละ 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับ 83,536 122,322 146.43 
4.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าผ่านระบบ Fisheries 
Single Window 

ฉบับ 64,148 100,847 157.21 

4.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 15,776 33,415 211.81 
     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2)  ฉบับ 15,728 17,624 112.05 
     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4)  ฉบับ - 15,717 - 
     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF6) ฉบับ 24 39 162.50 
     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าผ่านราชอาณาจักร 
(DOF7) 

ฉบับ 24 35 145.83 

4.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 26,728 42,509 159.04 
     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 5,934 10,037 169.14 
     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 24 39 162.50 
     - ร. 7 ฉบับ 5,934 9,852 166.03 
     - ร. 8 ฉบับ 24 46 191.67 
     - ร. 9 ฉบับ 14,812 22,525 152.07 
4.1.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ 15,668 17,366 110.84 
4.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าด้วยระบบเอกสาร 
(Manual) 

ฉบับ 19,316 21,475 111.18 

4.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 15,230 12,576 82.57 
     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2)  ฉบับ 50 429 858.00 
     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4) ฉบับ 15,180 12,146 80.01 
     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF6) ฉบับ - - - 
     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าผ่านราชอาณาจักร 
(DOF7) 

ฉบับ - 1 - 

4.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 67 968 1,444.78 
     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 19 419 2,205.26 
     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 5 - - 
     - ร. 7 ฉบับ 19 380 2,000.00 
     - ร. 8 ฉบับ 5 - - 
     - ร. 9 ฉบับ 19 164 863.16 
4.2.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ - 95 - 
4.2.4 การออกใบอนุญาตามกฎหมายและระเบียบอื่น  ๆ ฉบับ 2,335 6,764 289.68 
     - ใบรับรองซากสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก ฉบับ - - - 
     - ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ฉบับ 2,200 6,677 303.50 

     - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (สอ. 2) 

ฉบับ 135 87 64.44 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงร้อยละผลการด้าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 256 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 

2561) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146.30% 135.30%

103.20%

146.43%

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา

3. กิจกรรมจัดระเบยีบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บรกิารเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ผลการด าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ 
สัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลร้อยละผลการด้าเนินงานแยกตามกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์บริหารจัดการ

ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม ปี 

2561 
ผลการปฏิบัติงาน 

จ้านวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั้ง/ตัวอย่าง    3,086     4,559     147.73  

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา ครั้ง/ตัวอย่าง        95       116     122.11  

3. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ครั้ง    2,160     3,618     167.50  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับ  19,016   29,570     155.50  

 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงร้อยละผลการด้าเนินงานตามกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

 
 
 
 
 
 
 

147.73%
122.11%

167.50% 155.50%

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคณุภาพสินค้าประมง

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา

กิจกรรมจดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูล ร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ใน
ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม  
ปี 2561 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ้านวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ครั้ง/ตัวอย่าง 3,086 ,559 47.73 
1.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ครั้ง/ตัวอย่าง 2,554 3,927 53.76 

1.1.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าในประเทศ ตัวอย่าง - - - 

1.1.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้า ตัวอย่าง 536 536 100.00 

1.1.3 ตรวจวิเคราะห์ เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 170 173 101.76 

1.1.4 ตรวจสอบสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ น้าเข้า ครั้ง 1,800 3,189 177.17 

1.1.5 ตรวจสอบสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ ส่งออก ครั้ง 48 29 60.42 

1.2 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุ
อันตราย) 

ครั้ง/ตัวอย่าง 17 21 123.53 

1.2.1 ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิต ครั้ง 2 - - 

1.2.2 ตรวจสอบการน้าเข้า ส่งออก ปัจจัยการผลิต ครั้ง 15 21 140.00 

1.2.2.1 การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมง ครั้ง - - - 

- ตรวจสอบการน้าเข้า ครั้ง - - - 

- ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง - - - 

1.2.2.2 การตรวจสอบอาหารสัตว์น้้า ครั้ง 15 21 140.00 

- ตรวจสอบการน้าเข้า ครั้ง - - - 

- ตรวจสอบการส่งออก ครั้ง 15 21 140.00 

1.2.3 ร้านค้า โรงงาน สถานประกอบการ ตัวอย่าง - - - 

1.3 ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับ - - - 

- ออกใบข้อเท็จจริงการน้าเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

- ออกใบอนุญาตน้าเข้า ผลิต ส่งออก วัตถุอันตราย ฉบับ - - - 

1.4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน้าเข้าและส่งออกสัตว์น้้า ซาก
สัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ 

ครั้ง 313 372 118.85 

- การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานปกต ิ ครั้ง 313 372 118.85 

- การตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกต ิ ครั้ง - - - 

1.5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้้าที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ ครั้ง 2 - - 

1.6 การประชาสัมพันธ ์ ครั้ง 200 239 119.50 

- การแจกเอกสาร สิ่งพิมพ ์ ครั้ง 100 133 133.00 

- การให้ค้าแนะน้า ครั้ง 100 106 106.00 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ที่มีแผนการ

ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 
 

 

ภาพที่ 6 การปฏิบัติงานในกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2561 
 

 

153.76%
123.53% 118.85%

0.00%

119.50%

1.1 ตรวจวิเคราะห์วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์

1.2 ควบคมุ ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวตัถอุันตราย)

1.4 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน้าเข้าและส่งออกสตัว์น้้า ซากสัตว์น้้าและผลติภณัฑ์

1.5 ตรวจสอบการค้าสัตว์น้้าท่ีผิดกฎหมายภายในประเทศ

1.6 การประชาสัมพันธ์
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูล ร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา ใน
ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม  
ปี 2561 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ้านวน ร้อยละ 

2. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเช้ือดื้อยา ครั้ง/ตัวอย่าง    95  116   122.11  

2.1 ตรวจสอบสัตว์น้้าน้าเข้าที่ต้องอายัด กักกัน ครั้ง        -           2          -    

2.2 ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้้า ณ สถานกักกัน ครั้ง     -           2           -    

2.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคจากสัตว์น้้าน้าเข้า ครั้ง    60     68     113.33  

2.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน้าเข้าสัตว์น้้าที่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ระบาด 

ครั้ง     35     42     120.00  

2.5 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าน้าเข้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค   ตัวอย่าง      -      2          -    

2.6 ด้าเนินการรับรองสถานกักกันและที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง        -      -               -    

2.7 ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง        -      -               -    

2.8 ให้ค้าแนะน้าปรึกษาสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง        -        -               -    

2.9 ออกหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้า ครั้ง        -        -               -    

 

 
ภาพที่ 7 แสดงร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา ที่มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 

113.33%

120.00%

2.3 ประชาสมัพันธ์ การป้องกันโรคจากสตัว์น้้าน้าเข้า

2.4 เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบน้าเข้าสัตว์น้้าท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด
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ภาพที่ 8 การปฏิบัติงานในกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา ปีงบประมาณ 2561 
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3. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ในปีงบประมาณ 

2561 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม  

ปี 2561 
ผลการปฏิบัติงาน 

จ้านวน ร้อยละ 

3. กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ครั้ง 2,160  3,618   167.50  

3.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเข้าเทียบท่า (เรือประมงต่างประเทศ) ครั้ง 20  21  105.00  

3.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ ครั้ง 2,020  3,210  158.91  

     - เรือขนถ่ายสัตว์น้้า / เรือประมง ครั้ง 20  21  105.00  

     - เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ครั้ง 2,000  3,189  159.45  

3.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้้า / เรือขนถ่ายสัตว์น้้า ครั้ง 20  21  105.00  

3.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้้า ครั้ง 20  21  105.00  

3.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบ
เรือ 

ครั้ง 80  345  431.25  

3.6 รายงานและประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงและการน้าเข้าสัตว์
น้้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 

ฉบับ -    -    -    

3.7 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมงกับหน่วยงานต่างประเทศ ครั้ง -    -    -    

3.8 ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ครั้ง -    -    -    

3.9 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการจับคู่ CC และ IMD ของแต่ละด่านเข้า
ฐานข้อมูลรวม 

ครั้ง -    -    -    

3.10 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด่านในการปฏิบัติงานตาม
มาตรการ PSM 

ครั้ง -    -    -    

3.11 ประสานการตรวจสอบ AREP และแจ้งเตือนความผิดปกติของ
เรือประมงต่างประเทศ แก่ หน่วยงานในพื้นที ่ 

ครั้ง -    -    -    

 

 
ภาพที่ 9 แสดงร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ที่มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 

105.00%
158.91%

105.00% 105.00%

431.25%

3.1 ตรวจสอบเอกสารก่อนเรือเขา้เทียบท่า (เรือประมงต่างประเทศ)

3.2 ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ

3.3 ตรวจสอบเรือจับสัตว์น้้า / เรอืขนถ่ายสัตว์น้้า

3.4 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้้า

3.5 ตรวจป้องกันการลักลอบการน้าเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ
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ภาพที่ 10 การปฏิบัติงานในกิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 
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4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตารางท่ี 7 ร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนรวม ปี 
2561 

ผลการปฏิบัติงาน 

จ้านวน ร้อยละ 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับ 19,016 29,570 155.50 

4.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าผ่านระบบ Fisheries Single 
Window 

ฉบับ 10,976 24,646 224.54 

4.1.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 2,048 9,815 479.25 

     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2)  ฉบับ 2,000 3,588 179.40 

     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4)  ฉบับ - 6,168 - 

     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF6) ฉบับ 24 31 129.17 

     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ 24 28 116.67 

4.1.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 6,928 11,371 164.13 

     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 2,000 3,214 160.70 

     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 24 31 129.17 

     - ร. 7 ฉบับ 2,000 3,161 158.05 

     - ร. 8 ฉบับ 24 28 116.67 

     - ร. 9 ฉบับ 2,880 4,937 171.42 

4.1.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ 2,000 3,460 173.00 

4.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าด้วยระบบเอกสาร (Manual) ฉบับ 8,040 4,924 61.24 

4.2.1 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ฉบับ 8,000 4,758 59.48 

     - ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF2)  ฉบับ - 65 - 

     - ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF4)  ฉบับ 8,000 4,693 58.66 

     - ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF6) ฉบับ - - - 

     - ใบอนุมัติน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าผ่านราชอาณาจักร (DOF7) ฉบับ - - - 

4.2.2 การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ฉบับ 25 145 580.00 

     - ร. 6  (น้าเข้า) ฉบับ 5 65 1,300.00 

     - ร. 6  (น้าผ่าน) ฉบับ 5 - - 

     - ร. 7 ฉบับ 5 1 20.00 

     - ร. 8 ฉบับ 5 - - 

     - ร. 9 ฉบับ 5 79 1,580.00 

4.2.3 การออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าน้าเข้า (IMD) ฉบับ - - - 

4.2.4 การออกใบอนุญาตามกฎหมายและระเบียบอื่น  ๆ ฉบับ 15 21 140.00 

     - ใบรับรองซากสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก ฉบับ - - - 

     - ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้้ามีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ฉบับ - - - 

     - หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(สอ. 2) 

ฉบับ 15 21 140.00 
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ภาพที่ 11 แสดงร้อยละผลการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี

แผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 การปฏิบัติงานใน กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 
2561 

 
 
 
 

224.54%

61.24%

4.1 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าผา่นระบบ Fisheries Single Window

4.2 การออกใบอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้้าด้วยระบบเอกสาร (Manual)
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สถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าของศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัด 

 

การน าเข้า 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 
เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 63,644,450.32 2,175,450,063.73 
กุมภาพันธ์ 51,828,592.30 1,676,921,529.99 
มีนาคม 61,566,172.78 1,950,304,813.81 
เมษายน 54,282,834.83 1,616,785,808.90 
พฤษภาคม 51,341,249.28 1,847,159,944.95 
มิถุนายน 38,591,256.58 1,783,210,489.12 
กรกฎาคม 24,306,875.11 1,245,312,798.23 
สิงหาคม 37,454,848.99 1,830,599,411.88 
กันยายน 45,817,181.54 1,872,971,817.10 
ตุลาคม 52,918,814.76 2,186,038,613.61 
พฤศจิกายน 62,504,366.73 2,532,270,959.62 
ธันวาคม 61,498,295.76 2,300,315,606.70 

รวม 605,754,938.97 23,017,341,857.63 
 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

-
500,000,000.00 
1,000,000,000.00 
1,500,000,000.00 
2,000,000,000.00 
2,500,000,000.00 
3,000,000,000.00 
3,500,000,000.00 
4,000,000,000.00 
4,500,000,000.00 

-

10,000,000.00 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

40,000,000.00 

50,000,000.00 

60,000,000.00 

70,000,000.00 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 (สงขลา) ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้้าสนามบินหาดใหญ่ ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส
ผลรวม ของ มูลค่า  (บาท)

    มูลค่า (บาท)ปริมาณ (กิโลกรัม)
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ตารางท่ี 9  ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

 
ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลาทูน่าท้องแถบ 104,507,452.70 6,214,890,635.35 
ปลาซาร์ดีน 60,910,227.76 1,629,943,918.60 
ปลาทูแขก 43,051,399.00 648,341,121.19 
ปลาทรายแดง 25,195,805.00 1,340,623,741.67 
ปลาปากคม 22,248,072.00 457,254,095.00 
ปลาหมึกกล้วย 21,249,366.06 1,433,504,564.54 
ปลาทูน่าครีบเหลือง 21,007,844.70 1,825,291,605.92 
ปลาซาบะ 14,751,132.00 434,929,197.91 
ปลาโอด า 14,054,771.58 397,787,240.58 
ปลาหลังเขียว 13,678,038.00 160,638,531.48 
สัตว์น  าอื่น ๆ 265,100,830.18 8,474,137,205.39 

รวม 605,754,938.97 23,017,341,857.63 
 

 
ภาพที ่14 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

-

2,000,000,000.00 

4,000,000,000.00 

6,000,000,000.00 

8,000,000,000.00 

10,000,000,000.00 

12,000,000,000.00 

-

50,000,000.00 

100,000,000.00 

150,000,000.00 

200,000,000.00 

250,000,000.00 

300,000,000.00 

ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

   ปรมิาณ (กิโลกรัม)          มูลค่า (บาท)
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การส่งออก 
 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการ ส่งออกสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 
เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 15,976,807.15 2,342,547,862.35 
กุมภาพันธ์ 11,491,793.76 1,568,476,518.70 
มีนาคม 22,377,626.06 2,972,710,960.55 
เมษายน 26,370,200.61 3,394,061,221.69 
พฤษภาคม 25,505,466.99 3,275,242,078.85 
มิถุนายน 27,447,312.88 3,850,420,632.47 
กรกฎาคม 26,509,796.02 3,688,607,428.38 
สิงหาคม 23,912,067.81 3,445,587,884.31 
กันยายน 28,060,028.51 4,020,180,355.36 
ตุลาคม 26,144,433.30 3,452,342,231.38 
พฤศจิกายน 24,825,909.89 3,572,720,735.70 
ธันวาคม 27,921,323.14 3,897,646,561.80 

รวม 286,542,766.12 39,480,544,471.55 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงปริมาณ มูลค่าการ ส่งออกสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

-

500,000,000.00 

1,000,000,000.00 

1,500,000,000.00 

2,000,000,000.00 

2,500,000,000.00 

3,000,000,000.00 

3,500,000,000.00 

4,000,000,000.00 

4,500,000,000.00 

-

10,000,000.00 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

40,000,000.00 

50,000,000.00 

60,000,000.00 

70,000,000.00 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้้าเขต 3 (สงขลา) ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้้าสนามบินหาดใหญ่ ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเกต็ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธิวาส
ผลรวม ของ มูลค่า  (บาท)

    มูลค่า (บาท)ปริมาณ (กิโลกรัม)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 11  ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการ ส่งออกสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

 
ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลาทูน่าท้องแถบ 70,978,019.29 9,186,208,590.53 
กุ้งขาว 40,981,084.18 11,682,540,918.64 
ปลาซาร์ดีน 28,472,053.52 1,961,087,889.89 
ปลาทรายแดง 14,873,667.36 1,152,340,380.50 
ปลาทูน่าครีบเหลือง 13,731,097.83 2,200,443,056.64 
ปลาทูแขก 13,722,728.54 299,558,861.05 
ปลาซาบะ 10,041,220.29 815,872,080.78 
ปลาหมึกกล้วย 9,552,448.07 2,329,874,921.55 
ปลาโอด้า 8,497,436.65 1,185,408,207.39 
ปลาหางแข็ง 7,730,750.00 172,239,227.84 
สัตว์น้้าอื่นๆ 67,962,260.39 8,494,970,336.74 

รวม 286,542,766.12 39,480,544,471.55 
 

 
ภาพที ่16 แสดงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้า เขต 3 (สงขลา) และด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 

-

2,000,000,000.00 

4,000,000,000.00 

6,000,000,000.00 

8,000,000,000.00 

10,000,000,000.00 

12,000,000,000.00 

-

50,000,000.00 

100,000,000.00 

150,000,000.00 

200,000,000.00 

250,000,000.00 

300,000,000.00 

ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

   ปรมิาณ (กิโลกรัม)          มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

สถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) 

 

การน าเข้า 
 การน้าเข้าสัตว์น้้าในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเชต 3 (สงขลา) 

มี 2 ลักษณะคือการน้าเข้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าจะมากับเรือบรรทุกสินค้า และการน้าเข้าแบบเทกอง 
โดยสินค้าจะมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้้าต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการน้าเข้า ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 12 ข้อมูลปริมาณ  มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
มกราคม 24,220,833.67 1,616,543,170.62 
กุมภาพันธ ์ 17,001,441.27 1,200,574,156.76 
มีนาคม 23,035,078.93 1,393,522,585.70 
เมษายน 17,056,981.58 1,083,102,822.28 
พฤษภาคม 23,109,567.12 1,348,431,278.53 
มิถุนายน 28,556,658.25 1,543,218,102.93 
กรกฎาคม 14,942,763.76 1,030,977,112.88 
สิงหาคม 23,087,514.24 1,541,101,809.19 
กันยายน 22,425,862.43 1,456,359,474.35 
ตุลาคม 19,534,574.22 1,650,985,922.43 
พฤศจิกายน 29,674,218.68 2,017,505,863.31 
ธันวาคม 28,350,163.51 1,784,505,399.49 

รวม 270,995,657.65 17,666,827,698.47 

 
ภาพที่ 17 แสดงปริมาณ  มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าในรอบปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

-

500,000,000.00 
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35,000,000.00 

ปริมาณ (กิโลกรัม)
มูลค่า (บาท)

    มูลค่า (บาท)ปริมาณ (กิโลกรัม)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

 
ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

ปลาทูน่าท้องแถบ 102,603,195.00 6,169,383,089.33 
ปลาซาร์ดีน 60,910,227.76 1,629,943,918.60 
ปลาทูน่าครีบเหลือง 20,402,897.24 1,720,405,205.24 
ปลาซาบะ 14,732,287.50 434,275,762.94 
ปลาทรายแดง 14,244,854.00 1,194,787,442.49 
ปลาทูน่าครีบยาว 9,300,442.80 1,010,397,843.49 
ปลาหมึกกล้วย 8,837,276.06 1,117,438,634.21 
ปลาแซลมอน(Pink) 6,026,990.88 700,058,912.21 
ปลาทูแขก 5,867,846.00 162,047,158.90 
ปลาทูน่าตาโต 5,496,737.99 329,734,320.68 
สัตว์น  าอื่นๆ 22,572,902.43 3,198,355,410.37 

รวม 270,995,657.65 17,666,827,698.47 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

-
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ปริมาณ (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

   ปรมิาณ (กิโลกรัม)          มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบ่งตามประเภทการน้าเข้าปี  พ.ศ. 2561 ของศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

เดือน การน าเข้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 14,604,601.67 1,059,566,929.05 

เทกอง 9,616,232.00 556,976,241.57 

กุมภาพันธ ์
ตู้คอนเทนเนอร ์ 10,929,039.77 882,895,406.69 

เทกอง 6,072,401.50 317,678,750.07 

มีนาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 14,342,197.43 971,239,074.91 
เทกอง 8,692,881.50 422,283,510.79 

เมษายน 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 13,498,864.08 901,192,479.13 
เทกอง 3,558,117.50 181,910,343.15 

พฤษภาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 16,073,859.62 973,839,931.73 
เทกอง 7,035,707.50 374,591,346.80 

มิถุนายน 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 18,968,448.75 1,014,676,665.34 
เทกอง 9,588,209.50 528,541,437.59 

กรกฎาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 10,397,636.26 786,340,885.88 

เทกอง 4,545,127.50 244,636,227.00 

สิงหาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 14,180,142.74 1,089,580,997.33 

เทกอง 8,907,371.50 451,520,811.86 

กันยายน 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 15,472,820.93 1,109,443,571.86 
เทกอง 6,953,041.50 346,915,902.49 

ตุลาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 16,977,555.22 1,523,469,809.24 

เทกอง 2,557,019.00 127,516,113.19 

พฤศจิกายน 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 21,630,862.18 1,604,325,722.75 

เทกอง 8,043,356.50 413,180,140.56 

ธันวาคม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 20,114,736.51 1,364,608,727.83 
เทกอง 8,235,427.00 419,896,671.66 

รวม 
ตู้คอนเทนเนอร ์ 187,190,765.15 13,281,180,201.74 
เทกอง 83,804,892.50 4,385,647,496.73 

รวมท้ังหมด 270,995,657.65 17,666,827,698.47 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบ่งตามประเภทการน้าเข้าปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์

บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
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ปริมาณคอนเทนเนอร์ (กิโลกรัม)
ปริมาณเทกอง (กิโลกรัม)
มูลค่าคอนเทนเนอร์ (บาท)
มูลค่าเทกอง (บาท)

   ปรมิาณ (กิโลกรัม)          มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

การน าเข้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ในรอบปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์

บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
 

เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
มกราคม 14,604,601.67 1,059,566,929.05 

กุมภาพันธ ์ 10,929,039.77 882,895,406.69 
มีนาคม 14,342,197.43 971,239,074.91 

เมษายน 13,498,864.08 901,192,479.13 
พฤษภาคม 16,073,859.62 973,839,931.73 
มิถุนายน 18,968,448.75 1,014,676,665.34 

กรกฎาคม 10,397,636.26 786,340,885.88 
สิงหาคม 14,180,142.74 1,089,580,997.33 

กันยายน 15,472,820.93 1,109,443,571.86 
ตุลาคม 16,977,555.22 1,523,469,809.24 
พฤศจิกายน 21,630,862.18 1,604,325,722.75 

ธันวาคม 20,114,736.51 1,364,608,727.83 
รวม 187,190,765.15 13,281,180,201.74 

 
ภาพที่ 20 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ในรอบปี  พ.ศ. 2561 ทางศูนย์

บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
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ปริมาณ (กิโลกรัม)        มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบตู้คอนเทนเนอร์ปี  พ.ศ. 2561 ทาง
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

ชนิดสัตว์น ้า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
ปลาซาร์ดีน 60,910,227.76 1,629,943,918.60 
ปลาทูน่าท้องแถบ 32,356,083.50 2,545,517,314.06 
ปลาซาบะ 14,732,287.50 434,275,762.94 
ปลาทรายแดง 14,244,854.00 1,194,787,442.49 
ปลาทูน่าครีบเหลือง 10,418,211.24 1,147,163,846.34 
ปลาทูน่าครีบยาว 9,291,838.80 1,009,918,401.27 
ปลาหมึกกล้วย 8,837,276.06 1,117,438,634.21 
ปลาแซลมอน(Pink) 6,026,990.88 700,058,912.21 
ปลาทูแขก 5,867,846.00 162,047,158.90 
ปลาปากคม 2,891,869.00 202,697,212.10 
สัตว์น  าอื่นๆ 21,613,280.42 3,137,331,598.61 

รวม 187,190,765.15 13,281,180,201.74 
 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบตู้คอนเทนเนอร์ปี  พ.ศ. 2561 ทาง

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
 
 

-

500,000,000.00 

1,000,000,000.00 

1,500,000,000.00 

2,000,000,000.00 

2,500,000,000.00 

3,000,000,000.00 

3,500,000,000.00 

4,000,000,000.00 

-

10,000,000.00 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

40,000,000.00 

50,000,000.00 

60,000,000.00 

70,000,000.00 

ปริมาณ (กิโลกรัม)
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   ปรมิาณ (กิโลกรัม)          มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

การน าเข้าแบบเทกอง 
 
ตารางท่ี 17 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบเทกองในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร

จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
เดือน ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 

มกราคม 9,616,232.00 556,976,241.57 
กุมภาพันธ ์ 6,072,401.50 317,678,750.07 
มีนาคม 8,692,881.50 422,283,510.79 

เมษายน 3,558,117.50 181,910,343.15 
พฤษภาคม 7,035,707.50 374,591,346.80 

มิถุนายน 9,588,209.50 528,541,437.59 
กรกฎาคม 4,545,127.50 244,636,227.00 
สิงหาคม 8,907,371.50 451,520,811.86 

กันยายน 6,953,041.50 346,915,902.49 
ตุลาคม 2,557,019.00 127,516,113.19 

พฤศจิกายน 8,043,356.50 413,180,140.56 
ธันวาคม 8,235,427.00 419,896,671.66 

รวม 83,804,892.50 4,385,647,496.73 

 
ภาพที่ 22 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแบบเทกองในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร

จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบเทกองปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
ปลาทูน่าท้องแถบ 70,247,111.50 3,623,865,775.27 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 9,984,686.00 573,241,358.90 
ปลาทูน่าตาโต 3,539,563.50 187,067,633.21 

ปลาทูน่าโบนิโต 16,976.50 644,726.82 
ปลาทูน่าครีบยาว 8,604.00 479,442.22 
ปลาโอลาย 7,951.00 348,560.31 

รวม 83,804,892.50 4,385,647,496.73 
 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงปริมาณ มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าแต่ละชนิดแบบเทกองปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร

จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

การส่งออก 
 

 การส่งออกในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) มีเฉพาะ
การส่งออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
 
การส่งออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
 
ตารางท่ี 19 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกแยกตามลักษณะสินค้า ในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร

จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
เดือน ซากของสัตว์น้ า

(กิโลกรัม) 
ผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัม) รวมปริมาณการ

ส่งออก (กิโลกรัม) 
รวมมูลค่าการส่งออก

(บาท) 

มกราคม 6,843,777.62 - 6,843,777.62 1,943,606,127.43 

กุมภาพันธ ์ 4,848,222.42 - 4,848,222.42 1,189,991,655.64 

มีนาคม 4,741,815.18 9,918,490.89 14,660,306.06 2,589,429,791.08 

เมษายน 4,633,664.30 14,807,801.81 19,441,466.12 3,068,979,125.68 

พฤษภาคม 5,019,494.99 13,104,877.54 18,124,372.53 2,917,079,155.92 

มิถุนายน 6,307,113.04 15,274,099.37 21,581,212.42 3,551,726,906.82 

กรกฎาคม 5,441,428.99 15,713,818.34 21,155,247.33 3,447,712,120.76 

สิงหาคม 4,554,156.16 14,779,679.65 19,333,835.81 3,183,485,638.05 

กันยายน 5,818,206.81 17,201,972.06 23,020,178.87 3,809,123,095.72 

ตุลาคม 4,341,089.57 16,302,261.72 20,643,351.29 3,204,111,477.80 

พฤศจิกายน 5,026,705.75 14,784,553.49 19,811,259.24 3,320,602,012.80 

ธันวาคม 5,668,083.90 16,545,401.23 22,213,485.13 3,588,826,317.59 

รวม 63,243,758.75 148,432,956.10 211,676,714.84 35,814,673,425.29 
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 

ภาพที่ 24 แสดงปริมาณ มูลค่าการส่งออกแยกตามลักษณะสินค้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

 

ตารางท่ี 20 ข้อมูลปริมาณ มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าแยกตามลักษณะสินค้าปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 

ชนิดสัตว์น้ า ซากของสัตว์น้ า
(กิโลกรัม) 

ผลิตภัณฑ(์กิโลกรัม) รวมปริมาณการส่งออก
(กิโลกรัม) 

รวมมูลค่าการส่งออก
(บาท) 

ปลาทูน่าท้องแถบ 210,764.96 70,644,535.85 70,855,300.81 9,173,118,577.57 

กุ้งขาว 29,814,534.97 3,952,223.44 33,766,758.41 10,663,191,421.29 

ปลาซาร์ดีน 143,262.00 28,309,216.52 28,452,478.52 1,960,702,405.73 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 4,842,619.29 8,801,383.42 13,644,002.71 2,179,102,468.50 

ปลาซาบะ 391,278.10 9,494,677.19 9,885,955.29 805,829,120.78 

ปลาหมึกกล้วย 8,475,892.17 661,187.90 9,137,080.07 2,314,031,612.13 

ปลาทรายแดง 596,107.26 7,119,448.20 7,715,555.46 908,914,406.51 

ปลาโอด้า 95,911.10 7,441,906.55 7,537,817.65 1,151,275,802.79 

ปลาทูน่าครีบยาว 13,796.00 4,827,647.09 4,841,443.09 967,999,261.60 

ปลาหลังเขียว 1,695,191.00 1,154,162.68 2,849,353.68 243,570,270.89 

สัตว์น้้าอื่นๆ 16,964,401.90 6,026,567.26 22,990,969.15 5,446,938,077.50 

รวม 63,243,758.75 148,432,956.10 211,676,714.84 35,814,673,425.29 
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รวมมูลค่าการส่งออก (บาท)

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท)
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ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 3 (สงขลา) 
 

 

ภาพที่ 25 แสดงปริมาณ มูลค่าการส่งออกแยกตามลักษณะสินค้าในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 (สงขลา) 
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ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท)

งานวิจัย 

ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข 



 

 

 


