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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
(ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า  เพื่อควบคุมและตรวจสอบการนําเข้า  
ส่งออก  นําผ่าน  หรือนําเคลื่อนที่เพื่อการค้า  ซึ่งสัตว์ป่า  ซากของสัตว์ป่า  และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซาก 
ของสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ  
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  (CITES) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  เร่ือง  ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ลงวันที่   
๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓ ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าและกําหนดเขตของด่านตรวจสัตว์ป่า  ในท้องที่ต่าง ๆ   รวม  ๓๔  จังหวัด  
๕๓  ด่าน  ตามบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
                       บญัชดี่านตรวจสตัว์ปา่และกําหนดเขตด่านตรวจสัตวป์่า ในท้องท่ีจังหวัดต่างๆ 
             ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             เรื่อง ตั้งด่านตรวจสตัวป์า่ ตามพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบบั 
                    แก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

จังหวัด ชื่อด่านตรวจสัตว์ป่า ต้ังอยู่ในท้องที ่ เขตด่านตรวจสัตว์ป่า 
๑. กรุงเทพฯ ๑. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือกรุงเทพ 

๒.  ด่านตรวจสตัว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง 
๓.  ด่านตรวจสตัว์ป่าลาดกระบัง 

เขตคลองเตย 
เขตดอนเมือง 
เขตลาดกระบัง 

ถือเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
ถือเขตศุลกากรกรุงเทพ 
ถือเขตศุลกากรลาดกระบัง 

๒. สมทุรปราการ ๔. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ. บางพลี ถือเขตศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
๓. สระแก้ว ๕. ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ ถือเขตศุลกากรอรัญประเทศ 
๔. กาญจนบุร ี ๖. ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี อ. สังขละบุรี ถือเขตศุลกากรสังขละบุร ี
๕. ชลบุร ี ๗. ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง อ. ศรีราชา ถือเขตศุลกากรแหลมฉบัง 
๖. ชุมพร ๘. ด่านตรวจสัตว์ป่าชุมพร อ. เมือง ถือเขตศุลกากรชุมพร 
๗. ยะลา ๙. ด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง อ. เบตง  ถือเขตศุลกากรเบตง 
๘. สงขลา ๑๐. ด่านตรวจสตัว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ ่ 

๑๑. ด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา 
๑๒. ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา 
๑๓. ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ 
๑๔. ด่านตรวจสัตว์ป่าบ้านประกอบ 

อ. คลองหอยโข่ง 
อ. สิงหนคร 
อ. สะเดา 
อ. สะเดา 
อ. นาทวี 

ถือเขตศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ ่
ถือเขตศุลกากรสงขลา 
ถือเขตศุลกากรสะเดา 
ถือเขตศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ถือเขตศุลกากรบ้านประกอบ 

๙. นราธิวาส ๑๕. ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 
๑๖. ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 
๑๗. ด่านตรวจสัตว์ป่าบูเก๊ะตา 

อ. ตากใบ 
อ. สไุหงโก-ลก 
อ. แว้ง 

ถือเขตศุลกากรตากใบ 
ถือเขตศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ถือเขตศุลกากรบูเก๊ะตา 

๑๐. สตูล ๑๘. ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล 
๑๙. ด่านตรวจสัตว์ป่าวังประจัน 

อ. เมือง 
อ. ควนโดน 

ถือเขตศุลกากรสตูล 
ถือเขตศุลกากรวังประจัน 

๑๑. ระนอง ๒๐. ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง อ. เมือง ถือเขตศุลกากรระนอง 
๑๒. ภูเก็ต ๒๑. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต 

๒๒. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต 
อ. เมือง 
อ. ถลาง 

ถือเขตศุลกากรภูเก็ต 
ถือเขตศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 

๑๓. กระบ่ี ๒๓. ด่านตรวจสัตว์ป่ากระบ่ี อ. เมือง ถือเขตศุลกากรกระบ่ี 
๑๔. ตรัง ๒๔. ด่านตรวจสัตว์ป่ากันตัง อ. กันตัง ถือเขตศุลกากรกันตัง 
๑๕. ประจวบคีรีขันธ์ ๒๕. ด่านตรวจสัตว์ป่าประจวบคีรีขันธ์ อ. เมือง ถือเขตศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
๑๖. สมุทรสงคราม ๒๖. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่กลอง อ. เมือง ถือเขตศุลกากรแม่กลอง 
๑๗. ตราด ๒๗. ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ ่ อ. คลองใหญ ่ ถือเขตศุลกากรคลองใหญ ่

 
 
 
 



-๒- 
 

จังหวัด ชื่อด่านตรวจสัตว์ป่า ต้ังอยู่ในท้องที ่ เขตด่านตรวจสัตว์ป่า 
๑๘. เชียงราย ๒๘. ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ 

๒๙. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย 
๓๐. ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน 
๓๑. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย 

อ. เชียงของ 
อ. แม่จัน 
อ. เชียงแสน 
อ. เมือง 

ถือเขตศุลกากรเชียงของ 
ถือเขตศุลกากรแม่สาย 
ถือเขตศุลกากรเชียงแสน 
ถือเขตศุลกากรท่าอากาศยานเชียงราย 

๑๙. เชียงใหม ่ ๓๒. ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงดาว 
๓๓. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

อ. เชียงดาว 
อ. เมือง 

ถือเขตศุลกากรเชียงดาว 
ถือเขตศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่

๒๐. แม่ฮ่องสอน ๓๔. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สะเรียง 
๓๕. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่ฮ่องสอน 

อ. แม่สะเรียง 
อ. เมือง 

ถือเขตศุลกากรแม่สะเรียง 
ถือเขตศุลกากรแม่ฮ่องสอน 

๒๑. จันทบุร ี ๓๖. ด่านตรวจสัตว์ป่าจันทบุรี อ. โป่งนํ้าร้อน ถือเขตศุลกากรจันทบุร ี
๒๒. บึงกาฬ ๓๗. ด่านตรวจสัตว์ป่าบึงกาฬ อ. เมือง ถือเขตศุลกากรบึงกาฬ 
๒๓. หนองคาย ๓๘. ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย อ. เมือง ถือเขตศุลกากรหนองคาย 
๒๔. นครพนม ๓๙. ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม อ. เมือง ถือเขตศุลกากรนครพนม 
๒๕. สุรินทร์  ๔๐. ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม อ. กาบเชิง ถือเขตศุลกากรช่องจอม 
๒๖. มุกดาหาร ๔๑. ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร อ. เมือง ถือเขตศุลกากรมุกดาหาร 
๒๗. อุบลราชธานี ๔๒. ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก 

๔๓. ด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ 
อ.  สิรินธร 
อ. เขมราฐ 

ถือเขตศุลกากรพิบูลมังสาหาร 
ถือเขตศุลกากรเขมราฐ 

๒๘. เลย ๔๔. ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงคาน 
๔๕. ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าลี่ 

อ. เชียงคาน 
อ. ท่าลี่ 

ถือเขตศุลกากรเชียงคาน 
ถือเขตศุลกากรท่าลี ่

๒๙. ตาก  ๔๖. ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด อ. แม่สอด ถือเขตศุลกากรแม่สอด 
๓๐. สุราษฎร์ธานี ๔๗. ด่านตรวจสัตว์ป่าบ้านดอน 

๔๘. ด่านตรวจสัตว์ป่าเกาะสมุย 
อ. เมือง 
อ. เกาะสมุย 

ถือเขตศุลกากรบ้านดอน 
ถือเขตศุลกากรเกาะสมุย 

๓๑. ระยอง ๔๙. ด่านตรวจสัตว์ป่ามาบตาพุด อ. เมือง ถือเขตศุลกากรมาบตาพุด 
๓๒. น่าน ๕๐. ด่านตรวจสัตว์ป่าทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง ถือเขตศุลกากรทุ่งช้าง 
๓๓. นครศรีธรรมราช ๕๑. ด่านตรวจสัตว์ป่านครศรีธรรมราช 

๕๒. ด่านตรวจสัตว์ป่าสิชล 
อ. เมือง 
อ. สิชล 

ถือเขตศุลกากรนครศรีธรรมราช 
ถือเขตศุลกากรสิชล 

๓๔. ปัตตานี ๕๓. ด่านตรวจสัตว์ป่าปัตตานี อ. เมือง ถือเขตศุลกากรปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


