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ที่ตั้งส ำนักงำน
410 หมู่ 3 บ้ำนเหล่ำอนิทร์แปลง
ต ำบลช่องเม็ก    อ ำเภอสิรินธร
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โทรศัพท์/โทรสำร 045-251-858
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ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
1) โทรศพัท ์045-251-858 , 090-090-3891
2) E-mail : fti_chongmek@hotmail.com
3) Website : WWW4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fishquarine-Ubonratchathani
4) Line : ID Line = fish_chongmek ,
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Facebook ด่านฯ

Line ด่านฯ
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ท่ีตัง้

ขอ้มูลจาก : https://th.wikipedia.org  : ก.ค. 2559



อาณาเขต

ขอ้มูลจาก : https://th.wikipedia.org  : ก.ค. 2559

ทิศเหนือ จังหวัดอ ำนำจเจริญและ สปป.ลำว

ทศิ
ตะวนัออก

แขวงจ ำปำสัก  สปป.ลำว 
โดยพรมแดนบำงช่วงใช้แม่น ำ้โขง
เป็นตัวก ำหนด

ทศิใต้ จังหวดัพระวหิำร ประเทศกมัพูชำ

ทศิตะวนัตก จังหวดัศรีสะเกษและจังหวดัยโสธร

25 อ ำเภอ

อ ำเภอตำมแนวชำยแดน 9 อ ำเภอ



รวมความยาวทัง้ส้ิน 428 กิโลเมตร*

ติดต่อกบัประเทศ สปป.ลาว 361 กิโลเมตร*

ติดต่อกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 67 กิโลเมตร*

ทางน ้า   164   กิโลเมตร**

ทางบก   197   กิโลเมตร **

ขอ้มูลจาก : * https://th.wikipedia.org  : ก.ค. 2559

ระยะทางตามแนวพรมแดน

ขอ้มูลจาก : * * ระยะทางโดยประมาณจาก Google Earth 

ติดต่อกบั 2 ประเทศ



จุดผ่ำนแดน ในเขตจงัหวดัอุบลรำชธำนี

1. จุดผ่ำนแดนถำวร จ ำนวน 2 จุด

2. จุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำ จ ำนวน 5 จุด

3. ด่ำนประเพณ ีจ ำนวน 4 จุด



จุดผ่ำนแดน ในเขตจังหวดัอุบลรำชธำนี

ล ำดับ ภำยในประเทศ ภำยนอกประเทศ เวลำท ำกำร

1 ช่องเมก็                       
อ.สิรินธร

ด่านสากลวงัเต่า บา้นวงัเต่า เมืองโพนทอง             
แขวงจ าปาศกัด์ิ สปป.ลาว

06.00-20.00 น. ทุกวนั

2 บ้ำนปำกแซง              
อ.นำตำล

ด่านทอ้งถ่ิน                 
ปากตะพาน

บา้นปากตะพาน เมืองละคอนเพง็       
แขวงสาละวนั สปป.ลาว

06.00 – 15.00 น. ทุกวนั(ตลาด
นดั ไทย – ลาว วนัพุธ ) 

1. จุดผา่นแดนถาวร จ านวน 2 จุด

ขอ้มูล : กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม 2557



จุดผ่ำนแดน ในเขตจังหวดัอุบลรำชธำนี(ต่อ)

ล ำดับ ภำยในประเทศ ภำยนอกประเทศ เวลำท ำกำร

1 ด่านศลุกากรเขมราฐ
อ.เขมราฐ

ดา่นทอ้งถิน่
บา้นนาป่าชุม

บา้นนาป่าชมุ เมอืงสองคอน                 
แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว

ทุกวนั

2 บ้ำนคนัท่ำเกวยีน
อ.โขงเจียม

ดา่นประเพณี บา้นคนัธงชยั เมอืงคงเซโดน              
แขวงสาละวนั สปป.ลาว

3 บา้นด่านเก่า            
อ.โขงเจียม

ดา่นประเพณี บา้นใหมส่งิสมัพนั เมอืงชะนะสมบูน
แขวงจ าปาสกั สปป.ลาว

09.00-15.00 น.  วนั องัคาร 
พฤหสับด ีและ เสาร์

4 ช่องตาอ ู                 
อ.บณุฑริก

ดา่นประเพณี บา้นเหยีง เมอืงสขุมุา แขวงจ าปาศกัดิ ์
สปป.ลาว

08.00-15.00 น. วนั จนัทร ์
พธุ และ ศุกร์

5 ช่องอานม้า             
อ.น ้ายืน

บา้นสะเตยีลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวหิาร 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา

09.00-15.00 น. วนั องัคาร 
และ พฤหสับดี

2. จุดผอ่นปรนทางการคา้ จ านวน 5 จุด



จุดผ่ำนแดน ในเขตจังหวดัอุบลรำชธำนี(ต่อ)

ล ำดับ ภำยในประเทศ ภำยนอกประเทศ เวลำท ำกำร

1 บา้นแก้งเกลีย้ง อ.เขมราฐ ดา่นประเพณี บา้นสบู่ชยั  เมอืงสองคอน      
แขวงสะหวนันะเขต  สปป.ลาว

ทุกวนั ไมม่ตีลาดนดัไทย-ลาว

2 บา้นนาทราย อ.นาตาล ดา่นประเพณี บา้นสนม เมอืงละครเพง็              
แขวงสาละวนั สปป.ลาว

วนัองัคาร 12.00 – 17.00 น. เสาร ์
06.00 – 12.00 น.

3 บา้นลาดเจริญ อ.เขมราฐ ดา่นประเพณี บา้นหวาย เมอืงสองคอน            
แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว

เปิดท าการ ทุกวนั (ตลาดนดัไทย
ลาว วนัองัคาร 07.30 – 10.00 น.)

4 บา้นนาแวงใหม่ อ.เขมราฐ ดา่นประเพณี บา้นทา่หลวง เมอืงปากซอง         
แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว

ทุกวนั (ตลาดวนัศุกร ์06.00 –
08.00 น.)

3. ด่านประเพณี จ านวน 4 จุด

ขอ้มูล : กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม 2557



Flow Chart
การเดินทางเพ่ือปฏิบติังาน

ช่องอานม้า

ช่องตาอู

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ อบุลฯ

ด่านศลุกากร
อ.เขมราฐ

บ้านแก้งเกล้ียง

บ้านนาทราย
บ้านปากแซง

บ้านด่านเก่า

100 กม.

150 กม.

70 กม.

25 กม.

125 กม.

130 กม.

133 กม.

154 กม.

หมายเหต ุ: ระยะทาง ต่อ 1 เท่ียว
ส านักงาน 

ด่านตรวจสตัวน์ ้าจงัหวดัอบุลราชธานี

บ้านนาแวงใหม่

บ้านลาดเจริญ

143 กม.

135 กม.

บ้านปากลา
บ้านท่าคนัเกวียน

70 กม.

ช่องเมก็

บา้นสองคอน
อ.โพธ์ิไทร

140 กม.



บทบำทหน้ำที่
ของ

ด่ำนตรวจสัตว์น ำ้จงัหวดัอุบลรำชธำนี



บทบำทหน้ำที่ 
(ตำมค ำส่ังกรมประมง เร่ือง จัดตั้งด่ำนฯ)

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกนัปราบปราม ตรวจสอบสตัวน์ ้ า 
ซากสตัวน์ ้ า ผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าท่ีน าเขา้ ส่งออก 
น าผา่น ระหวา่งประเทศ  

การน ามาใชป้ระโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในดา้นการคา้ การครอบครอง 
การเพาะพนัธ์ุ การด าเนินกิจการสวนสตัวส์าธารณะ 



ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบดว้ย

 ดา้นกฎหมาย
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี



1.1 พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ม.65 เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองพนัธ์ุสัตวน์ ้าท่ีหายาก หรือป้องกนัอนัตราย

มิใหเ้กิดแก่สัตวน์ ้ าหรือระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดหา้มการน าเขา้ ส่งออก 
น าผา่น เพาะเล้ียง หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงสัตวน์ ้าบางชนิดได ้หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเขา้ ส่งออก 
น าผา่น เพาะเล้ียง หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงสัตวน์ ้าตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย

บทก ำหนดโทษ : ม.144 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิด
ตามวรรคหน่ึง น าสัตวน์ ้าไปปล่อยในท่ีจบัสัตวน์ ้า ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ม.92 ภายใตม้าตรา 96 หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเขา้สัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

บทก ำหนดโทษ :  ม.158 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหน่ึง หรือแสดงใบรับรอง
การจบัสัตวน์ ้าหรือเอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวางโทษปรับ
หา้เท่าของมูลค่าสัตวน์ ้าท่ีน าเขา้ ส่งออก หรือน าผา่น



1.2 พระรำชบัญญัตโิรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558
ม.31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด ผูใ้ดน าเขา้ ส่งออก หรือ

น าผา่นราชอาณาจกัรซ่ึงสัตวห์รือซากสัตว ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมายทุกคร้ังท่ีน าเขา้ ส่งออกหรือน าผา่นราชอาณาจกัร

บทก ำหนดโทษ : ม.68 ผูใ้ดน าเขา้ ส่งออกหรือน าผา่นราชอาณาจกัรซ่ึงสัตวห์รือ
ซากสัตวโ์ดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

1.3 พระรำชบัญญัตสิงวนคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535
ม.23 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 24 หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเขา้หรือส่งออกซ่ึงสัตวป่์า หรือซาก

ของสัตวป่์าชนิดท่ีรัฐนมตรีประกาศก าหนด หรือน าผา่นซ่ึงสัตวป่์าสงวน สัตวป่์าคุม้ครอง 
หรือซากของสัตวป่์าดงักล่าวเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี  

บทก ำหนดโทษ : ม.47 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหน่ึง 
หรือมาตรา 23 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



1.4 พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ดงัต่อไปน้ี
( 6 ) สถานท่ีแห่งใดในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตวท่ี์น าเขา้หรือส่งออก

มาตรา 30 เม่ือมีประกาศตามมาตรา 6 ( 6 ) แลว้ ใหผู้น้  าเขา้หรือส่งออกอาหารสัตว์
ท่ีตนน าเขา้หรือส่งออก แลว้แต่กรณี มาใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์

การตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด

บทก ำหนดโทษ : มาตรา 81 ผูน้ าเขา้หรือส่งออกอาหารสัตวผ์ูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา 30 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

1.5 กฎหมำยอ่ืน ๆ มตคิณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกำศและค ำส่ังต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง



แนวทำงกำรปฏิบัติงำน

หลกัปฏิบัติในกำรน ำเข้ำ
ประกำศกรมประมง เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำรและเง่ือนไขในกำรขออนุญำต

และกำรอนุญำตน ำเข้ำสัตว์น ำ้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้ พ.ศ. 2560
ประกำศกรมศุลกำกร ที ่ 9/2561 เร่ือง กำรเกบ็อำกรปำกระวำงแก่ของซ่ึงตดิตัว

ผู้เดนิทำงเข้ำมำทำงด่ำนศุลกำกรชำยแดน

หลกัปฏิบัติในกำรส่งออก
ประกำศกรมประมง เร่ือง หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบัติในกำรส่งออกหรือน ำผ่ำนสัตว์น ำ้

หรือผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้ พ.ศ. 2561
ประกำศกรมศุลกำกร ที ่ 1/2562 เร่ือง กำรปฏิบัตพิธีิกำรศุลกำกรเพ่ือส่งออกของทีม่ี

ปริมำณเลก็น้อยตำมแนวชำยแดน



ขอบเขตการปฏิบติังานดา้นพ้ืนท่ี ตามค าสั่งกรมประมง ท่ี 49 / 2552
เร่ือง ก าหนดพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ของด่านตรวจสัตวน์ ้า ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2552
ด่านตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัอุบลราชธานี มีหนา้ท่ีในเขตรับผิดชอบ 

พรบ.สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 พื้นท่ีรับผดิชอบ คือ ตามเขตของ
ด่านตรวจสัตวป่์าเขมราฐ 
ด่านตรวจสัตวป่์าช่องเมก็

พรบ.โรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2558 พ้ืนท่ีรับผดิชอบ คือ ตามอาณาเขตของ ท่าเขา้ และ ท่าออก 
ด่านกกักนัสัตวอุ์บลราชธานี

พรก.การประมง พ.ศ.2558 ตามเขตอารักขาศุลกากรของ
ด่านศุลกากรช่องเมก็(พิบูลมงัสาหาร)
ด่านศุลกากรเขมราฐ



น ำเข้ำ
สินค้ำสัตว์น ำ้

ส่งออก

มีชีวติ แช่แข็ง แช่เย็น ลูกพนัธ์ุ

อ่ืนๆ



ขั้นตอน
กำรส่งออก – น ำเข้ำ

สินค้ำสัตว์น ำ้



กำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ำ้

ผู้ประกอบกำรส่งออก / ตัวแทนออกของ

ย่ืนค ำร้องขอส่งออกผ่ำนระบบ FSW กรมประมง

ได้รับ ใบแจ้งด ำเนินกำรส่งออกสัตว์น ำ้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้ ( DOF 4 )

ก่อนกำรส่งออก



ขั้นตอนกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ำ้

ผู้ประกอบกำรส่งออก / ตัวแทนออกของ

ย่ืน / แสดง
ใบแจ้งด ำเนินกำรส่งออกสัตว์น ำ้หรือผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้ ( DOF 4 ) 

+
ใบขนสินค้ำขำออก / กศก. 153

วนัที่ส่งออก

ถูกต้อง + เอกสำรครบ = เจ้ำหน้ำที่ ปล่อยสินค้ำ







ผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้ส่งออก



กำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ำ้

ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ / ตัวแทนออกของ

ย่ืนค ำร้องขอน ำเข้ำผ่ำนระบบ FSW กรมประมง

ได้รับ ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสัตว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สัตว์น ำ้ ( DOF 2 )

ก่อนกำรน ำเข้ำ



ขั้นตอนกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น ำ้

ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ / ตัวแทนออกของ

ย่ืน / แสดง
ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสัตว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สัตว์น ำ้ ( DOF 2 ) 

+
ใบขนสินค้ำขำเข้ำ / ใบเสร็จปำกระวำง

วนัที่น ำเข้ำ

ถูกต้อง + เอกสำรครบ = เจ้ำหน้ำที่ ปล่อยสินค้ำ



ตรวจสอบสินค้ำขำเข้ำ 
ปีงบประมำณ 2559



หนังสือรับรองกำรตรวจสอบ
อำหำรสัตว์เพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร ( สอ. 2 )

ด ำเนินพธีิกำรส่งออก
ทำงศุลกำกร)

ค ำร้องขอตรวจสอบ
อำหำรสัตว์เพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร ( สอ. 1 )



ภาพกิจกรรม



ประชาสมัพนัธ/์ให้ค าแนะน า/ ออกใบอนุญาต



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเมก็



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเมก็

ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเมก็



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเมก็



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ ส่งออก ณ จุดผ่ำนแดนถำวรช่องเมก็



ตรวจป้องกนั
กำรลกัลอบส่งออก สินค้ำสัตว์น ำ้ ณ จุดผ่ำนแดน

ถำวรช่องเมก็



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำช่องตำอู



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำช่องตำอู



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำช่องตำอู



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำช่องอำนม้ำ



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำช่องอำนม้ำ



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำบ้ำนด่ำนเก่ำ



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่อนปรนเพ่ือกำรค้ำ                
หลงัทีว่่ำกำรอ ำเภอเขมรำษฐ์



ตรวจสอบสินค้า
สินค้ำสัตว์น ำ้ น ำเข้ำ ณ จุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนปำกแซง



ปฏิบติังาน บรูณาการ
กบัหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกบัหน่วยงานอ่ืนๆ(ป้องกนัการลกัลอบน าเข้า)









ขอบคุณครับ

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี


