
 
 

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น  า  ดา่นตรวจสตัว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 
เร่ือง ระเบียบการ น้าเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น ้า 

........................................... 
สัตว์น ้า คืออะไร พระราชก าหนดการประมง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ให้ความหมายของ สัตว์น  า ไว้ ดังนี   

มาตรา ๕ วรรค ๑ ในพระราชก าหนดนี  "สัตว์น  า" หมายความว่า สัตว์น  าที่อาศัยอยู่ในน  าเป็นปกติ สัตว์จ าพวก
สะเทินน  าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีน  าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน  า สัตว์ที่มีวงจรชีวิต
ช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน  าเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน  ารวมทั งไข่และน  าเชื อของสัตว์น  า และสาหร่ายทะเล ซาก
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น  าเหล่านั น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น  าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและ
ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น  านั นด้วย 
 

 บรรดาสัตว์น  าที่มีการซื อขาย จะเรียกว่า สินค้าสัตว์น  า  

 สินค้าประมงท่ีถูกน าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะเรียกว่า การน าเข้าสินค้าสัตว์น  า                

 การน าสินค้าประมงออกจากราชอาณาจักรไทยไปต่างประเทศ จะเรียกว่า การส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
 

ในการ น้าเข้า หรือ ส่งออก หรือ น้าผ่าน สินค้าสัตว์น ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้า หรือ
วัตถุประสงค์อื่นใด มีข้อกฎหมายก้าหนดไว้ ดังนี  

 
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ม.๙๒ ภายใต้มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่  
บทก้าหนดโทษ  :  ม.๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น  าหรือ

เอกสารอ่ืนใดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น  าที่น าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่าน 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘    
         ม.๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั งที่น า เข้า ส่งออก
หรือน าผ่านราชอาณาจักร 

       บทก้าหนดโทษ : ม.๖๘ ผู้ใดน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ า
ทั งปรับ 



 
 

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น  า  ดา่นตรวจสตัว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ม.๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี   

บทก้าหนดโทษ : ม.๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 

บรรดาสินค้าทั งหลาย รวมทั งสินค้าสัตว์น  า ที่ถูกเคลื่อนย้ายข้ามแนวชายแดน ทั งการน าเข้า การส่งออก 
และการน าผ่าน ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ จะต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรอย่างเคร่งครัด 

ตามมาตรา ๔๐ และ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ก าหนดไว้ว่า ก่อนที่
จะน าของใดๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร หรือออกนอกราชอาราจักร ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

สินค้าที่มีกฎหมายควบคุมและก าหนดว่า การน าเข้า ส่งออกและน าผ่านราชอาราจักรไทย จะต้องได้รับ
การอนุญาตหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน ซึ่งต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  น าเข้า ส่งออก จะเรียก
สินค้านั นว่า ของต้องจ ากัด หรือ ของต้องก ากัด (Restricted  Goods)  
 

ดังนั น บุคคลใด มีความประสงค์ จะน้าเข้าหรือส่งออกหรือน้าผ่าน สินค้าสัตว์น ้า บริเวณแนวชายแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานีกับต่างประเทศ ทั งเพื่อการค้าและเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด(ยกเว้นเพื่อการบริโภค) 
จะต้องยื่นแบบค้าร้องเพื่อขออนุญาตน้าเข้าหรือส่งออกหรือน้าผ่านซึ่งสินค้าสัตว์น ้าและจะต้องได้รับอนุญาต
หรือได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี เท่านั น จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและถูกด้าเนินการตามกฎหมาย 

 
                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                                                                
                                                                                     (นายพิชิต พรหมประศรี) 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี อาคารด่านพรหมแดนช่องเม็ก ชั น ๒ ต.ช่องเม็ก 
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐ โทรศัพท ์๐๔๕-๔๗๖-๒๔๖ E – mail : fti_chongmek@hotmail.com 
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