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บทน า 
 

 จังหวัดเชียงรายถือเป็นหน้าด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญของประเทศไทย และเป็นเสมือนดั่งประตูที่เปิด
เข้าไปสู่สนามการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งเป็นเมืองที่สามารถขยายเศรษฐกิจผ่าน
ช่องทางการค้าผ่านแดนเข้าสู่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถท าการค้าได้ทั้งทางน้ า โดยใช้
แม่น้ าโขง และ  ทางบก ผ่านเส้นทาง R3A ผ่านทางพรมแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และเส้นทาง R3B ผ่านพรมแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวม
ระยะทางยาว 310 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นพรมแดน ทางบก 190 กิโลเมตร และทางน้ า 120 กิโลเมตร  
 การค้าชายแดนมีความส าคัญในการส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ
เพ่ือนบ้าน เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่ า เป็นช่องทางในการหาวัตถุดิบที่มีราคาถูก สามารถส่งออกสินค้าที่มีราคา
ต้นทุนต่ า และยังสามารถท าการค้าผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม จีนตอนใต้ อินเดีย           
บังคลาเทศ และสิงคโปร์ ในส่วนของการค้าสินค้าสัตว์น้ า มีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต1 (เชียงราย)
ท าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าผ่าน และส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า รวมทั้ง
ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่ก าหนด 
เพ่ือให้สินค้าสัตว์น้ ามีความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์น้ า ป้องกันการน าสัตว์น้ าที่
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อมเข้ามายังประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดการค้าชายแดน
เป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก หากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็นไปได้ด้วยดีแล้ว สถานการณ์การค้าการลงทุนจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากสถานการณ์มีความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ ก็จะสร้างความผันผวนต่อการค้าและการลงทุน 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
23 กุมภาพันธ์ 2561      
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ประวัติการจัดตั้ง 

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ตั้งอยู่ที่ 228 หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิม คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546    
มีค าสั่งกรมประมงที่ 563/2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงรายเป็นการภายในสังกัดส่วนตรวจการค้า
สัตว์น้ า ส านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยใช้บ้านพักประมงอ าเภอเชียงแสนเป็นส านักงาน
ด่านตรวจสัตว์น้ าฯ ชั่วคราว และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก  .พ.   
ได้อนุมัติจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือที่  นร 1008.3.2/1204 ซึ่งกรมประมงได้จ้าง 
ห.จ.ก. พี เอส เอช กรุ๊ป ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ 
2547 ด าเนินการสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2549  
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่าน
ตรวจสัตว์น้ าในสังกัด จ านวน 7 ด่าน รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตาก ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดนครพนม  
 
สถานที่ตั้งส านักงาน 
 เลขที่ 228 หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150  
 เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 7504  
 เบอร์โทรสาร 0 5377 7505  
 E-mail : ossfish@hotmail.com  
 Website: http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarantine-
Chiangrai 
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ภาพแผนที่ด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 

 
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น้ า 7 แห่ง ดังนี้ 
1. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดเชยีงใหม่ 
2. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดตาก 
3. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย 
4. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมกุดาหาร 
5. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดอุบลราชธานี 
6. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดนครพนม 
7. ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดสรุินทร์ 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
          ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย                 ด่านพรมแดนอ าเภอเชียงของ 

 

 

 

ด่านพรมแดนแม่สาย 
ส านักงานศูนย์บรหิารจดัการ 

ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ด่านพรมแดนเชียงแสน 
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ภาพแผนที่แสดงระยะห่างระหว่างจุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกัน 
การลักลอบการน าเข้า – ส่งออกสัตว์น้ าของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 

 

 
 

การก าหนดหมายเลขจุดปฏิบัติงาน 
1. ส านักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 11. จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด า 
2. ท่าเรือเชียงแสน      12. จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 
3. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน     13. ด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) 
4. จุดผ่านแดนผ่านแดนถาวรหน้าที่ว่าการอ าเภอ   14. ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้ าลึก) 
5. จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า    15. จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 
6. จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก     16. จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 
7. สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 1      17. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 
8. สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2     18. จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง 
9. ช่องทางธรรมชาติบ้านหัวฝาย     19. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
10. จุดผ่อนปรนสายลมจอย     20. สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 4 
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ระยะห่างโดยประมาณระหว่างจุดปฏิบัติงาน วัดเป็นกิโลเมตร 

 
                   1 
                  2 5 
                 3 9 14 
                4 10 1 4 
               5 12 22 13 8 
              6 33 21 11 20 25 
             7 60 27 39 49 40 35 
            8 4 56 23 35 45 41 31 
           9 3 1 59 26 38 48 39 34 
          10 2 5 1 61 28 40 50 41 36 
         11 11 9 6 10 50 17 29 39 20 25 
        12 7 18 16 13 17 43 10 22 32 23 18 
       13 68 75 86 84 81 85 25 58 46 36 45 50 
      14 0 68 75 86 84 81 85 25 58 46 36 45 50 
     15 13 13 55 62 73 71 68 72 12 45 33 23 32 37 
    16 35 22 22 90 97 108 106 103 107 47 80 68 58 68 72 
   17 6 41 28 28 96 103 114 112 109 113 53 86 74 64 73 78 
  18 44 50 85 72 72 140 147 158 156 153 157 97 130 118 108 117 122 
 19 182 138 132 97 110 110 77 70 61 61 64 60 85 68 64 74 65 60 
20 105 67 23 17 33 15 15 83 90 101 98 96 100 40 73 61 51 60 55 

กิโลเมตร 
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เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 
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หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ าในสังกัด 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ า 
และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองน าเข้า น าออก น าผ่าน สัตว์น้ า และปัจจัย
การผลิต และป้องกันการกระท าผิดตาม 

- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
- พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4. ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ าและ 
ปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และตามมาตรฐาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 5. ท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย)     
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 6. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการน าเข้า น าผ่าน ส่งออก และการอนุรักษ์สัตว์น้ าแก่
ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 
 8. จัดเก็บรวมรวมข้อมูลทางสถิติการน าเข้า น าผ่าน และส่งออก สัตว์น้ า เพื่อก าหนดการควบคุมและ 
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ การค้าสัตว์น้ า 

 
 

วัตถุประสงค์ในการควบคุมการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น้ า 
1. เพ่ือสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 
2. เพ่ือป้องกันมิให้น าสัตว์น้ าที่เป็นอันตรายเข้ามาในประเทศ เช่น ปลาปิรันย่า ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น 
3. เพ่ือป้องกันโรคสัตว์น้ าเข้ามาระบาดในประเทศไทย 
4. เพ่ืออนุรักษ์สัตว์น้ าให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
5. เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6. เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์ของ 

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าในเขตอ าเภอเชียงแสน 
 

    จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า   ศูนย์บริหารจัดด่านตรวจสตัว์น้ าเขต 1 (เชียงราย)       จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก 
 

     
 
                                    

 
 
 

 
                                                        
  จุดผ่านแดนถาวรหน้าท่ีว่าการอ าเภอฯ                 ท่าจอดเรือหน้าวัดปงสนุก                       ท่าเรือพาณิชยเ์ชียงแสน 
 

ประเทศไทย 

ประเทศลาว 

แม่น ้าโขง 
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พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 

 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 

1. ส านักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย)  
 ตั้งอยู่ท่ี :  228  หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 มีอาณาเขต
ติดต่อกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองพง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา  
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ด่านพรมแดนเชียงแสน (หน้าที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน) 

1.1 จุดผ่านแดนถาวรหน้าที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน  
 ตั้งอยู่ที่ : ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 ตรงข้ามกับ : เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.  
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นท่าเทียบเรือ  
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน   
 กิจกรรมส าคัญ : เปิดตลาดนัดการค้าชายแดน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงประมาณเที่ยงวัน  
มีคนไทยและคนลาวข้ามมาซื้อสินคา้บริโภค และสินค้าอุปโภคต่าง ๆ จ านวนมาก 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 4 ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต ปลาหมอไทย ปลาตะเพียน (แช่เย็น)  
ปลาไน (แช่เย็น) ปลาเค้าขาว (แช่เย็น) ปลาไหล ปลากดคัง (แช่เย็น) ลูกปลาดุก ลูกปลานิล ลูกปลาไน  
และลูกปลานวลจันทร์  
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จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า 

1.2 จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค า 
 ตั้งอยู่ที่ : ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : เมืองพง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.  
ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นท่าเทียบเรือ ส าหรับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้เดินทางเข้าออกประเทศ 
หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน และหน่วยเรือรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง 
กิจกรรมส าคัญ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่มีร้านค้าขายสินค้า OTOP และมีเรือข้ามฟากบริการ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งเรือชมบรรยากาศล าน้ าโขง  
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 3 ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาดุก ปลาไน กบ ปูม้า ปลาเก๋า ปูทะเล  
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ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 

1.3 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  
 ตั้งอยู่ท่ี : ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณฝั่งขวาของปาก
แม่น้ าสบกก ด้านหลังติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน - เชียงของ) 

วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.  
ลักษณะโดยทั่วไป : ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการ

ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง - แม่น้ า
โขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด่านตรวจพืช   
เชียงแสน ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย ด่านอาหารและยาเชียงแสน และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 1 (เชียงราย) 

กิจกรรมส าคัญ : เป็นจุดขนถ่ายสินค้าข้ึนลงเรือเพ่ือน าสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 1 ราย เป็นการน าผ่านปลาแซลมอนจากท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง และเดินทางโดยเรือลาวขนาด 
ประมาณ 30 - 60 ตัน เพื่อไปยังท่าเรือสบหลวยใช้เวลาอีกประมาณ 18 ชั่วโมง ถ้าเป็นเรือจีนขนาดใหญ่ ขนาด 
220 - 250 ตัน ใช้เวลาประมาณ 2 วันถึงท่าเรือสบหลวย และใช้เวลาประมาณ 3 วันถึงท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ระดับน้ าในแม่น้ าโขง 

สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลาแซลมอน (น าผ่าน) 
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ท่าเรือเชียงแสน 

1.4 ท่าเชียงแสน  
 ตั้งอยู่ที่ : ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.  
 ลักษณะโดยทั่วไป : ท่าเรือเชียงแสนเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง 
การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ า ล้านช้าง -แม่น้ าโขง 
ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและการ
ลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยท่าเรือเชียงแสนทางรัฐบาลได้มีนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าโดยจะเน้นหนักไปในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
การท่องเที่ยวต่อไป 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กรมเจ้าท่า  
 กิจกรรมส าคัญ : เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นท่าเรือส าหรับการท่องเที่ยว 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก 

1.5 จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก 
 ตั้งอยู่ที่ : ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 ตรงข้ามกับ : บ้านศรีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.  
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่เปิดให้ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวลาวสามารถน าเข้า – 
ส่งออกสินค้าเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคท่ีถูกกฎหมาย ตามที่ได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากร โดยในบริเวณพ้ืนที่
จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และอาสารักษาดินแดน (อส.) คอยเก็บข้อมูลและท าบันทึก รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ทหารพรานคอยเฝ้าระวังการลักลอบและการกระท าผิดตามกฎหมายต่าง ๆ 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน  และกองร้อยทหารพรานที่ 3103 
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 1 ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต และปลาดุกมีชีวิต 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าในเขตอ าเภอแม่สาย 
 

  สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 1               จุดผ่อนปรนหัวฝาย                    จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด า 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    จุดผ่อนปรนสายลมจอย                สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2           จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 
 
 

ประเทศไทย 

ประเทศเมียนมาร์ 

แม่น ้าสาย 
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2. ด่านพรมแดนแม่สาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับ เมืองท่าขี้เหล็ก            
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ประมาณ 120 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางบก 
ประมาณ 90 กิโลเมตร และเป็นแม่น้ าสายประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
 

 

ด่านพรมแดนแม่สาย (สะพานแห่งที่ 1) 

2.1 จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 1 

 ตั้งอยู่ท่ี : ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.30 - 21.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย มีประชาชนโดยทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เดินทางมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าบริโภคและอุปโภคจ านวนมาก โดยแต่ละปีจะมีนักธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวข้ามแดนไปยังแขวงท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มากกว่า 1 แสนคน จ านวน
ผู้ผ่านในวันธรรมดาจะไม่เกิน 2,000 คน ส่วนช่วงสุดสัปดาห์จะเพ่ิมอีกเท่าตัว คือประมาณ 3 ,000 - 5,000 
คน นอกจากนี้วันหยุดยาวยังมีผลต่อจ านวนคน เช่น เทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา มีผู้ผ่านแดนถึง 8,000 คนต่อ
วัน รวมแล้วต่อปีประมาณแสนกว่าคนที่ข้ามไป 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านตรวจพืชแม่สาย 
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย ด่านอาหารและยาแม่สาย กองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง และศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 25 ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต กุ้งขาวแช่เย็น และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น เป็นต้น 
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ด่านพรมแดนแม่สาย (สะพานแห่งที่ 2) 

2.2 จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2  
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านสันผักฮ้ี ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นช่องทางส าหรับรถบรรทุกสินค้าทั้งน าออกและน าเข้า โดยสินค้าที่มีการน าเข้า 
ส่งออก ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2  เช่น กระเทียม ผลไม้ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านตรวจพืชแม่สาย 
ด่านอาหารและยาแม่สาย ด่านกักกันสัตว์แม่สาย กองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง  และศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนสายลมจอย 

2.3 จุดผ่อนปรนบ้านสายลมจอย 
 ตั้งอยู่ท่ี : หมู่ 1 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : บ้านปงถุน เมืองท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ไม่อนุญาตให้มีการข้ามไปมาของประชาชนทั้งสองฝั่ง
ได้แต่จะมีการอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าตามพิธีการศุลกากรเป็นครั้งๆไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรแม่สาย คอย
ดูแลรักษาความสงบในพ้ืนที่  
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ต ารวจภูธรแม่สาย  
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
 

  
 



23 
 

 

ช่องทางธรรมชาติบ้านหัวฝาย 

2.4 ช่องทางธรรมชาติบ้านหัวฝาย 
 ตั้งอยู่ท่ี : บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : บ้านปงถุน เมืองท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นช่องทางธรรมชาติที่เปิดให้เฉพาะประชาชนชาวไทย และชาวพม่าในพ้ืนที่ 
สามารถเดินทางเข้า - ออกระหว่างประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง คอยดูแล
รักษาความสงบในพื้นที ่ 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย  และกองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง  
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนบ้านท่าดินด า 

2.5 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าดินด า 
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : บ้านดินด า เมืองพง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่เปิดให้เฉพาะประชาชนชาวไทย และชาวพม่าในพ้ืนที่ สามารถ
เดินทางเข้า - ออกระหว่างประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองพันทหารม้า ค่ายพ่อขุนผาเมือง และด่านตรวจคนเข้า
เมือง คอยดูแลรักษาความสงบในพ้ืนที่  
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย  และกองพันทหารม้า ค่ายพ่อขุนผาเมือง  
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 

2.5 จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า 
 ตั้งอยู่ท่ี : บ้านปางห้า หมู่ 1 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย               
 ตรงข้ามกับ : บ้านป่ากุ๊ก เขตเมืองพง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 น. - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่เปิดให้ประชาชนชาวไทย และชาวพม่าใน สามารถเดินทางเข้า 
ออกระหว่างประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง คอยตรวจสอบและดูแลรักษาความ
สงบในพื้นที ่ 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย  และกองพันทหารม้าที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง  
 กิจกรรมส าคัญ : เปิดตลาดนัดระหว่างชายแดนในวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ โดยจะมีประชาชน
ชาวไทยและชาวพม่าท่ีเดินทางมาซื้อขายสินค้าอุปโภคและบรโิภค 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต เป็นต้น 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าในเขตอ าเภอเชียงของ 
 

         
 จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย     ช่องทางธรรมชาติบ้านห้วยเม็ง    ท่าเรือบั๊ค 

 

 
 
 

          
 
                ท่าเรือน้ าลึก                                                     สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 

 
 

แม่น ้าโขง 
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3. ด่านพรมแดนอ าเภอเชียงของ เชียงของเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีพรมแดนเชื่อม
กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตกั้นแดน
ระหว่างสองประเทศ ด่านพรมแดนอ าเภอเชียงของประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ท่าเรือบั๊ค 

3.1 ท่าเรือบั๊ค 
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านหัวเวียง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นท่าเรือที่เปิดให้ประชาชนชาวไทย และชาวลาว ข้ามไปมาหากันได้ โดยเป็นการ
ข้ามไปโดยใช้เรือข้ามฟากเท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ประชาชนทั้งสองประเทศให้ไปข้ามที่สะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ และด่านศุลกากรเชียงของ  
 กิจกรรมส าคัญ : เปิดตลาดนัดการค้าชายแดน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงประมาณเท่ียงวัน  
มีคนไทยและคนลาวข้ามมาซื้อสินค้าบริโภค และสินค้าอุปโภคต่าง ๆ บริเวณหน้าตลาดสดเชียงของ 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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ท่าเรือน้ าลึก 

3.2 ท่าเรือน้ าลึก 
 ตั้งอยู่ท่ี : บ้านหัวเวียง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นท่าที่ใช้ขนถ่ายปูนซีเมนต์ และข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค จากรถบรรทุก
แล้วขนลงเรือสัญชาติลาว ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่ทางด่านศุลกากรจะอนุมัติ
ให้มีการน าเข้า – ส่งออกเป็นครั้ง ๆ ไป เรือลาวส่วนใหญ่จะขนสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือส่งไปขายยังเมืองหลวง
พระบาง เนื่องจากประหยัดค่าขนส่งมากกว่า 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ และด่านศุลกากรเชียงของ  
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
 

  



29 
 

 

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) 

3.3 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) 
 ตั้งอยู่ท่ี : บ้านดอนมหาวัน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 22.00 น. 
 ลักษณะโดยทั่วไป :  สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขง เชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศไทย ที่บ้านดอนมหาวัน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่
บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง 
(Segmental Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลน
กว้าง 3.50 เมตร นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าในเขตเมือง
ห้วยทราย ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย – ลาว – จีน เส้นทาง R3A เป็น
เส้นทางบก ที่เชื่อมระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย – ลาว – จีน มีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 1,200 กิโลเมตร ดังนี้ 
 1. ระยะทางจากอ าเภอเมืองเชียงราย - อ าเภอเชียงของ 113 กิโลเมตร 
 2. ระยะทางจากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว – บ่อเต็น (ลาว) - บ่อหาน (จีน) 250 กิโลเมตร 
 3. ระยะทางจากบ่อหาน – เชียงรุ้ง - คุนหมิง 837 กิโลเมตร 
ปัจจุบันนี้ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 เป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจด้านเหนือ 
(Northern Economic Corridor) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของ ประเทศไทย สปป.ลาว และจีน 
เข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมการค้าขาย การคมนาคม และการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนทั้ง 3 ประเทศให้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเชื่อมที่ส าคัญกับเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อการคมนาคมขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านอาหารและยา
เชียงของ ด่านควบคุมโรคเชียงของ ด่านกักกันสัตว์เชียงของ ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ 
และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 3 ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลากะตักตากแห้ง  
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 ท่าเรือวัดหลวงไชยสถาน (ท่าผาถ่าน) 

3.4 ท่าเรือวัดหลวงไชยสถาน (ท่าผาถ่าน)  
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านวัดหลวง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ตรงข้ามกับ : เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 22.00 น. 
 ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นท่าเรือที่มีเรือขนาดกลาง และเรือขนาดเล็กของประชาชนลาว มาจอดเทียบท่า 
เพ่ือรอขนถ่ายสินค้าจากฝั่งไทย ไปยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงของ  
 กิจกรรมส าคัญ : ท่าเรือวัดหลวงไชยสถาน (ท่าผาถ่าน) เป็นสถานที่สาธารณะ ที่ใช้จัดกิจกรรมในช่วง
เทศการส าคัญต่างๆ เช่น งานวันลอยกระทง งานแข่งเรือยาว ฯลฯ เป็นต้น 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 5 ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต เป็นต้น  
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จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 

3.5 จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย 
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านหาดบ้าย ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : บ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่มีเรือขนาดกลาง และเรือขนาดเล็กของชาวลาว มาจอดเทียบท่า

เพ่ือรอขนถ่ายสินค้าจากฝั่งไทย ไปยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สินค้าที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าน าเข้า ได้แก่เศษเหล็ก ของเก่า เป็นต้น 

หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงของ  
กิจกรรมส าคัญ : จะมีตลาดนัดทางฝั่งไทย ทุกวันพฤหัสบดีตอนเช้า  
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 1 ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต และปลาดุกมีชีวิต  
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ช่องทางธรรมชาติบ้านห้วยเม็ง  

3.6 ช่องทางธรรมชาติบ้านห้วยเม็ง  
 ตั้งอยู่ที่ : บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันเวลาเปิดท าการ : - 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นช่องทางธรรมชาติ ที่ใช้ในการส่งออกสินค้าผักผลไม้ โดยที่ผู้ประกอบการราย

ย่อยฝั่งไทยจะน าสินค้าไปรอบริเวณทรายหาดและจะมีผู้ประกอบการคนลาวน าเรือยนต์ขนาดเล็กขับมาเพ่ือรับ
สินค้าและน าไปจ าหน่ายยังฝั่งเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : คณะกรรมการหมู่บ้าน  
กิจกรรมส าคัญ : - 
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้า ส่งออก 
ในเขตอ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  

 

                                          
    จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง                    จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก  

  

 
 
 

                                      
 
  จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง อ าเภอเทิง    จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                                      
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จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง 

4.1 จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง  
 ตั้งอยู่ที่ : บ้านแจมป๋อง ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่มีประชาชนชาวไทยและชาวลาว เดินทางเข้าออกอยู่เป็นประจ า  
หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงของ  
กิจกรรมส าคัญ : จะมีตลาดนัดทางฝั่งไทย ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเที่ยง ตลาดแห่งนี้มี

ความส าคัญกับประชาชนชาวลาว เมืองปากทา เมืองห้วยทราย เมืองผาอุดม เมืองเมิง เมืองคอบ และเมือง  
เชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี เนื่องจากชาวลาวกลุ่มนี้มักจะเดินทางโดยใช้เรือแล่นข้ามมาเพ่ือชื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภค เพ่ือน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน 11 ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต และลูกพันธุ์ปลา เป็นต้น 
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จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก 

4.2 จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก  
 ตั้งอยู่ที ่: บ้านห้วยลึก ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : บ้านครกหลวง – บ้านปากติน (ดอนสวรรค์) เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เป็นจุดผ่อนปรนที่มีประชาชนชาวไทยและชาวลาว เดินทางเข้าออกอยู่เป็นประจ า 

สินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่ จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น น้ าผลไม้ ขนมขบเคี้ยว  
หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงของ และกองร้อยทหารพราน  
กิจกรรมส าคัญ : - 
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง 

4.3 จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง 
 ตั้งอยู่ที่ : บ้านร่มโพธิ์ทอง ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ตรงข้ามกับ : บ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 

 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นช่องทางที่มีแนวทางทางธรรมชาติกั้น เป็นจุดผ่อนปรนที่ประชาชน             
ทั้ง 2 ประเทศสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได ้

หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : อาสารักษาดินแดน (อส.) 
กิจกรรมส าคัญ : จะมีตลาดนัดทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมาเพ่ือจับจ่ายซื้อ

สินค้าอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก 

4.4 จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก 
 ตั้งอยู่ที่ : บ้านฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ตรงข้ามกับ : บ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 
ลักษณะโดยทั่วไป : จุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ที่ทางจังหวัดพะเยาเตรียม

ผลักดันเพ่ือยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร  
หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านศุลกากร ด่านต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และอาสารักษาดินแดน (อส.) 
กิจกรรมส าคัญ : จะมีตลาดนัดทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมาเพ่ือจับจ่ายซื้อ

สินค้าอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  
ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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ภาพแผนที่จุดปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้าส่งออก 
ในเขตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

 
ทางเข้าออกท่าอากาศยาน                 อาคารผู้โดยสาร    ภายในอาคารผู้โดยสาร 

 
 
 

 
 
 

 
ผู้โดยสารข้าเข้าระหว่างประเทศ        อาคารคลังสินค้า                            Run - Way ของสนามบิน 
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

5.1 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 ตั้งอยู่ที่ : ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

วันเวลาเปิดท าการ : ทุกวัน  
 ลักษณะโดยทั่วไป : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินทั้ ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สินค้าสัตว์น้ าโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ าที่ขนถ่ายภายในประเทศ เช่น ลูกกุ้ง
กุ้งกา้มกราม ซึ่งน ามาเลี้ยงในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา นอกจากนั้น ยังมีสัตว์น้ าที่ผู้โดยสารน าติดตัวเข้า
มาจากเที่ยวบินต่างประเทศเพ่ือบริโภคในปริมาณไม่มากนัก  
 หน่วยงานประจ าในพื้นที่ : ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย  
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด่าน
ควบคุมโรคท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมส าคัญ : - 
 ผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า : จ านวน - ราย  
 สินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ : - 
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เที่ยวบินต่างประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
สายการบิน ชื่อย่อ มาจาก ชื่อเที่ยวบิน ถึงเชียงรายเวลา 

ฮ่องกง เอ็กซ์เพรส UO ฮ่องกง UO 710 - UO 713 10.00 น. 
ทุกวันจันทร์ และวันศุกร ์

เสฉวน แอร์ไลน ์ 3U เฉิงตู 3U 8287 – 3U 8288 10.15, 11.00, 11.25 น. 
ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบด ีและวันเสาร ์

ไห่หนาน แอรไ์ลน ์ HU เซินเจิน HU 779 – HU 780 11.40 น.  
ทุกวันพฤหัส และวันเสาร ์

ไชน่า อิสเทิร์น แอรไ์ลน ์ MU คุนหมิง MU 2597 – MU 2598 14.10 น. 
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร ์

ไชน่า อิสเทิร์น แอรไ์ลน ์ MU เซี่ยงไฮ ้ MU 2681 – MU 2682 16.20 น. 
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร ์

ไทย ไลอ้อน แอร ์ SL ฉางซา SL 8554 – SL 8553 22.50 น. 
ทุกวันอังคาร วันพฤหัส วันศุกร์ และ
วันอาทิตย์ 

เป่ยจิง แคปปิตอล JD ไหโขว ่ JD 435 – JD 436  19.50 น. 
ทุกวันศุกร์ 
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ขั้นตอนการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต 
 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) ด้วยการยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ 
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2. ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าใช้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) 
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 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Fisheries Single Window (FSW) 
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ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการน าเข้า น าผ่าน หรือส่งออก 
ผ่านระบบ Fisheries Single Window 
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ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อการน าเข้า น าผ่าน หรือส่งออก 
ด้วยระบบเอกสาร (Manual) 
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ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ของระบบ Fisheries Single Window (กรณีไม่ใช้ CA) 
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ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ของระบบ Fisheries Single Window (กรณีใช้ CA) 
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แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 
 การน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผ่านทางศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 
(เชียงราย) สามารถจ าแนกตามลักษณะของผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อ ได้เป็น  2 ประเภท ดังนี้ 
 
 ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (นิติบุคคล) ซึ่งจะมีการน าเข้า 
ส่งออก และน าผ่านสินค้าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ที่มีมูลค่าสูง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต่อครั้ง        
ที่ส่งออกมีปริมาณมาก ขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้คอนเทนเนอร์ หรือเรือขนส่งห้องเย็น เป็นต้น 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ก่อนที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ (นิติบุคคล) จะท าการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องด าเนินการขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) จาก TOT หรือ CAT  
  2. เมื่อผู้ประกอบการรายใหญ่ (นิติบุคคล) ได้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) จึงน ามายื่นแบบค าขอ
ลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักฐานประกอบ เช่น ส าเนาหนังสือรับรองการเป็น
หุ้นส่วน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ด าเนินกิจการ เป็นต้น 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการ
อนุมัติผู้เข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต    
กรมประมง Fisheries Single Window (FSW) ผู้ประกอบการจึงสามารถเขียนค าขอใบอนุญาตในระบบได้ 
 ๔. เมื่อผู้ประกอบการรายใหญ่ (นิติบุคคล) ยื่นค าขอผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง Fisheries Single Window (FSW) เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบค าขอ และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
 5. เจ้าหน้าที่ท าการลงรับค าขอและจัดท าใบอนุญาต โดยมีการจับคู่กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากร 
และส่งให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติใบอนุญาต 
 6. เจ้าหน้าที่ท าการออกเลขทีใ่บอนุญาต 

7. วันที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ า ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ จะต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เช่น 
ใบอนุญาต ใบขนสินค้าขาออก ใบก ากับสินค้า เป็นต้น เมื่อตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามส าแดงในใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่จึงด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามระเบียบต่อไป 
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ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชนทั่วไป มีลักษณะเป็นบุคคลธรรมดาที่ติดต่อซื้อ
ขายสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นการค้าท้องถิ่นตามแนวชายแดน การน าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ ามี
ปริมาณคราวละไม่มาก มูลค่าสินค้าไม่สูงมากนัก สินค้าบรรจุด้วยภาชนะอย่างง่าย เช่น กระสอบอาหาร ตะกร้า 
ถุงพลาสติก แล้วขนส่งด้วยเรือข้ามฟากขนาดเล็ก รถยนต์ รถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็น และรถเข็นสินค้า เป็นต้น  

แนวทางการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ประกอบการรายย่อยมายื่นแบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
หลักฐานประกอบ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  

๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการอนุมัติ  
ผู้เข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง 
Fisheries Single Window (FSW) ผู้ประกอบการจึงสามารถเขียนค าขอใบอนุญาตในระบบได้ 
 ๓. เมื่อผู้ประกอบการรายย่อย ยื่นค าขอผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง Fisheries Single Window (FSW) เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ใบค าขอและเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
 ๔. เจ้าหน้าที่ท าการลงรับค าขอและจัดท าใบอนุญาต โดยไม่มีการจับคู่ใบขนสินค้า และส่งให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามอนุมัติใบอนุญาต 
 ๕. เจ้าหน้าที่ท าการออกเลขทีใ่บอนุญาต 

๖. วันที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ใบอนุญาต 
เป็นต้น เมื่อตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามส าแดงในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าตาม
ระเบียบต่อไป 
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การน าผ่านสินค้าสัตว์น้ า  
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) มีกรณีการน าผ่านสินค้าสัตว์น้ าผ่านทางด่าน
พรมแดนเชียงแสน ซึ่งผู้ประกอบการจะด าเนินการติดต่อยื่นค าขอน าผ่านสินค้าสัตว์น้ าผ่านระบบระบบเชื่อมโยง
ค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง Fisheries Single 
Window (FSW) โดยเป็นการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าผ่านเข้ามาทางด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
น าสินค้าออกทางด่านพรมแดนเชียงแสน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 1 (เชียงราย) มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 วันที่น าผ่าน ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของนัดหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า
เขต 1 (เชียงราย) เมื่อสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ามาถึงด่านตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าออกที่ก าหนดไว้ ผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 
(เชียงราย) เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบการส่งออก ได้แก่  
 (๑) ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร. 8) 
 (2) ใบค าขอแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF 5) 
 (3) ใบแจ้งด าเนินการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF 6) 
 (4) ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านอาณาจักร (แบบ ร. 6) 
 (5) ส าเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์ (Health Certificate) 
 (6) ใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit Declaration) 
 (7) ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน 
 (8) ใบก ากับสินค้า (Invoice)  
 (9) ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill หรือ Bill of Lading) (ถ้ามี)  
 (10) ใบแสดงรายละเอียดสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)  
 (๑1) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ รวมถึงหมายเลขเครื่องหมายที่ปิด
ผนึกมากับตู้สินค้า (SEAL) จากด่านตรวจสัตว์น้ าต้นทางว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ หากพบว่าถูกต้องให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจปล่อยสินค้า และควบคุมสินค้านั้นจนกว่าจะพ้นออกจากราชอาณาจักร  ในกรณี
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตรารับรอง และให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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สรุปการปฏิบัติงานการลักลอบน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน สัตว์น้ า 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศ 

ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
  
 จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอ าเภอแม่สายและอ าเภอเชียงแสน ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
มีแม่น้ าสายหรือแม่น้ ารวกเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเวียงแก่น ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ า
โขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ 

 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงราย) ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกไปปฏิบัติงานตามแนว
พรมแดนต่างๆ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปรามการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง แต่ละด่านพรมแดนจะเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยส่งเจ้าหน้าที่คอยหมุนเวียนสับเปลี่ยน
จัดชุดออกตรวจป้องกันการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า ทั้งในพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ และนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ปกติ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการรายงานพบการลักลอบการค้าสัตว์น้ าที่ผิด
กฎหมาย แต่การออกตรวจของเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามการค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง และสัตว์น้ า
ในบัญชีไซเตส เช่น ปลาบึก ตะพาบน้ า เป็นต้น เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้ง 2 ประเทศ ยังมีความต้องการ
บริโภคสัตว์น้ าเหล่านี้ อีกทั้งประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 2 ประเทศยังไม่มีความเข้มงวดในเรื่องการค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง 
และสัตว์น้ าในบัญชีไซเตส ประกอบกับราคาสัตว์น้ าเหล่านี้ค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบค้าสัตว์น้ า
เหล่านี้ได ้
 

          การค้าตามแนวพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนสินค้าที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปัญหา และอุปสรรค   
ที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละพรมแดน เนื่องจาก แต่ละประเทศมีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประเพณี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป 
 

ปัญหา และอุปสรรค 
๑. ชายแดนประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีความยาว รวมทั้งเป็นสันเขา และแม่น้ า อีกทั้งตลอดพรมแดนยังมี
หมู่บ้านตั้งเรียงรายอีกด้วย 

๒. ประเทศเพ่ือนบ้าน ยังไม่มีความเข้มงวด ในเรื่องการค้าสัตว์น้ าคุ้มครอง และสัตว์น้ าในบัญชีไซเตส 
เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านยังมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ าเหล่านี้อยู่ อีกทั้งสัตว์น้ าเหล่านี้ยังมีราคา
ค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจในการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมายได้ 

๓. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) มีพ้ืนที่รับผิดชอบหลายจุดตรวจ แต่ละจุดตรวจ
จะมีหลายจุดผ่อนปรน และบางพ้ืนที่มีช่องทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีอาคารคลังสินค้า และท่าเรือ
ของเอกชน หมู่บ้าน ตั้งอยู่เรียงรายตลอดตามแนวพรมแดน ท าให้ง่ายต่อการค้าสั ตว์น้ าที่ผิดกฎหมาย 
และการลักลอบน าเข้า - ส่งออกสัตว์น้ าได้โดยง่าย  
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวพรมแดน ให้ช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การ

ลักลอบการค้าสัตว์น้ าที่ผิดกฎหมาย ตามแนวพรมพรมแดน อีกทางหนึ่งด้วย 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) ออกตรวจพ้ืนที่ ตามจุดผ่านแดน 

และจุดผ่อนปรนต่าง ๆ โดยจัดชุดสับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที ่ตามความเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ 
๓. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ค าแนะน า เกี่ยวกับขั้นตอน การขออนุญาต การ

น าเข้า ส่งออก และน าผ่านสัตว์น้ าระหว่างประเทศ รวมไปถึงบทก าหนดโทษแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปในงานประจ าปีของจังหวัดเชียงราย และผู้ที่มาติดต่อกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) 
 

  

การปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
  

 การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวร่วมเพ่ือช่วยเฝ้าระวังในการตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่ อาสารักษา
ดินแดน (อส.) ประจ าจุดผ่อนปรนต่าง ๆ และขอความร่วมมือไปยังสารวัตรต ารวจน้ าให้ออกตรวจคอยเฝ้าระวัง
ให้อีกทางหนึ่งด้วย และอีกทางหนึ่งคือการออกไปให้ความรู้กับและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ให้กับประชาชน
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ตามจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ให้มีความรู้ถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้
ประชาชนตามแนวชายแดนได้รับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการน าเข้า – ส่งออก สัตว์น้ าระหว่าง
ประเทศ 
 
 

การปฏิบัติงานที่มีการสะท้อนถึงการท างานที่มีปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากครั้งท่ีผ่านมา 

 นอกจากการออกตรวจป้องกันลักลอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าระหว่างประเทศแล้ว ยังมีการเข้าร่วม
ประชุมกับผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข รับฟังข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงราย) ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตเชียงราย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองก าลังผาเมือง 
และรับทราบถึงความต้องการสินค้าสัตว์น้ าที่มีการลักลอบน าเข้าจากประเทศไทย เช่น ปลาบึก จระเข้ 
ตะพาบน้ า ซึ่งถือเป็นการสะท้อนการท างานที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 



54 
 

การท างานบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
การลักลอบ น าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ระหว่างประเทศ 

 

 การปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบน าเข้า – ส่งออก สัตว์น้ า ระหว่างประเทศถือว่าเป็นการป้องปราม
การกระท าผิด ที่เก่ียวข้องในทางปฏิบัติ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) จะบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตร ได้แก่ ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ช่วยเหลือในการออกตรวจสอบการลักลอบน าเข้า – ส่งออก สัตว์น้ า 
เช่น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตเชียงราย สารวัตรสถานีต ารวจน้ า  เป็นต้น 

แนวโน้มในอนาคต จังหวัดเชียงราย จะเป็นเมืองส าคัญและมีบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเหนือ
ตอนบนของไทยมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองชายแดนที่สามารถขนส่งสินค้าและเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ได้สะดวกและรวดเร็ว มีช่องทางหลายช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการขนส่ง ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ช่องทางการขนส่งที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตลอดทั้งปี เช่น ขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ท าให้ไม่ต้อง
ขนถ่ายสินค้าผ่านการขนส่งในแม่น้ าโขง ช่วยแก้ปัญหาในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ที่ปริมาณน้ า 
ในแม่น้ าโขงจะลดลงมาก รวมทั้งในอนาคตอาจจะมีเส้นทางรถไฟจากสถานีเด่นชัยไปสิ้นสุดที่สถานีเชียงของ  ท า
ให้การขนส่งสินค้าจากสะพานแห่งนี้ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการขนส่งไปประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต้มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัด ค่าใช้จ่าย จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ขยายตลาดสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้มากยิ่งขึ้น 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจของด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  

 
 
 
 



 

 


