
กฎหมายควรรู้  

เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ  

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

   การค้าชายแดน เป็นการซื้อขายสินค้าชนิดต่างๆ 

ของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดน เมื่อนำสินค้า

ผ ่านจุดผ่านแดนจากประเทศไทยไปประเทศอ่ืน 

เร ียกว ่า  การส ่งออก  ส ่วนการนำส ินค ้าจาก

ต ่ า งประ เทศ เข ้ ามา ในประ เทศไทย เร ี ย กว่ า           

การนำเข้า การนำสินค้าผ่านจุดผ่านแดน จะอยู่

ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษีของ

ด่านศุลกากร ซึ ่งเป็นหน่วยงานแรกที ่บ ังค ับใช้

กฎหมายกับการนำสินค้าข้ามเขตแดน หากด่าน

ศุลกากรตรวจพบว่าสินค้านั้นมีกฎหมายควบคุมการ

นำเข้า-ส่งออกโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า ของต้องกำกัด 

หรือ ของต้องจำกัด ผู ้นำเข้าหรือส่งออกจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่ควบคุมสินค้านั้น

ก่อน จึงจะสามารถนำสินค้านั้นมาขออนุญาตข้าม

เขตแดน หรือที่เรียกว่า ผ่านพิธีการศุลกากร   

 สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการ

ผลิตทางการประมง เป็นสินค้าที ่อยู ่ภายใต้การ

ควบคุมของกรมประมง ผู้นำเข้า-ส่งออกจะต้องนำ

สินค้านั้นมาขออนุญาตกรมประมงหรือ ผ่านพิธีการ

ประมง ก่อนไป ผ่านพิธีการศุลกากร ในลำดับถัดไป 

  

         ของต้องกำกัด หรือ ของต้องจำกัด คือ สินค้าที่มี

กฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่าน

ราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วน

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการ

นำเข้าและส่งออก หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามที่กำหนดไว้

ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ 

มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560   

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการประมง  

ที่กรมประมงได้รับมอบอำนาจ ประกอบด้วย 

1. พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 

2. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

3. พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

4. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

5. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 

6. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 

7. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

            ในการปฏิบ ัต ิงานของด่านตรวจสัตว ์น้ำ

จังหวัดอุบลราชธานี พบ สินค้าท่ีมีการนำเข้า-ส่งออก

ประกอบด้วย สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำ 

และปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) ดังนั้น กฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ที่ด่านฯ นำมา

บังคับใช้ จึงประกอบด้วย 

1. พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 

2. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

3. พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

4. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ    

   ประกาศกรมประมง 

ประเภทสินค้า ชนิดสินค้า (ตัวอย่าง) 
สัตว์น้ำ ปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน 

ปลากดคัง ปลาหมอไทย
หอยแครง กุ้งก้ามกราม             
ลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด         

ซากสัตว์น้ำ (แช่เย็น 
หรือ แช่แข็ง) 

ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ 
ปลาจีน(ปลาลิ่น) ปลาไน 
ปลาตะเพียนขาว       
ปลาหางแข็ง ปลาสีกุน 
ปลาซาบะ ปลาซัลมอล 
หมึก ปูม้า ปูทะเล  

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
(พร้อมบริโภค) 

ปลากระป๋อง น้ำปลา 
กะปิ ซอสน้ำมันหอย 
น้ำปลาร้าต้มสุก        
ปลาเส้นปรุงรส        
หมึกอบแห้งปรุงรส 

ปัจจัยการผลิต
ทางการประมง 

อาหารปลาสำเร็จรูป 



 

 แผนผังการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและ

ปัจจัยการผลิตทางการประมง  

พิธีการประมง         พิธีการศุลกากร            จุดผ่านแดน 

 ลักษณะการลงโทษ เมื่อฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎหมาย
ควบคุม 

มาตรา       
(สรุปเนื้อหา) 

บทกำหนดโทษ
(สรุปเนื้อหา)  

พ.ร.ก. การ
ประมง พ.ศ. 
2558 

ม.92 ควบคุม 
สัตว์นำ้ทั่วไปและ
ผลิตภัณฑส์ัตว์นำ้ 

ม.158 ปรับห้า
เท่าของมูลค่า
สินค้าสัตว์นำ้ 

ม.65  ควบคุม
สัตว์นำ้ประเภท
สัตว์สงวนและ
คุ้มครอง 

ม.144 จำคุกไม่
เกินหนึ่งปี ปรับ
ไม่เกินหนึ่งลา้น
บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

พ.ร.บ. โรค
ระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

ม.31 ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจาก
อธิบดีทุกครั้งที่
นําเข้า-ส่งออก 

ม.69 จําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาทหรือ
ทั้งจำทัง้ปรับ  

พ.ร.บ. 
ควบคุม
คุณภาพ
อาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

ม.30 ต้องนำ
อาหารสัตว์ มาให้
ตรวจสอบก่อน
การนำเข้าหรือ
ส่งออก 

ม.81 จำคุกไม่
เกินหนึ่งปี ปรับ
ไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ปา่ พ.ศ. 
2535 

ม. ๒๓  ภายใต้ 
ม. ๒๔ ห้าม
นำเข้าหรือส่งออก 
เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาต  

ม. 47 จำคุกไม่
เกินสี่ปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทัง้ปรับ 

 

   การควบคุม ตรวจสอบ การนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการประมง 

ผ่านจุดผ่านแดนที่อยู ่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   

กรมประมงได้มอบหมายให้เป็นหน้าที ่และความ

รับผิดชอบของ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี 

โดย จุดผ่านแดนที่อยู ่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ประกอบด้วย 

 1. จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร 

 2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ.นาตาล 

 3. จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล อ.เขมราฐ 

 4. จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง อ.โพธิ์ไทร 

 5. จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน  

               อ.โขงเจียม  

          6. จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ.โขงเจียม

 7. จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุณฑริก 

 8.จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น้ำยืน 

**************************** 

ผู้จัดทำ 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี     

โทร 045-251-858, 09-0090-3891 

E-mail : fti_chongmek@hotmail.com 

สิงหาคม 2563  

      พิธีการประมง คือ การดำเนินการขออนุญาต  
ขอใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรอง ให้นำเข้า-ส่งออก 
จาก กรมประมง โดย ด ่านตรวจสัตว ์น ้ำจ ั งหวัด
อุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อจะนำสินค้าผ่าน     
จุดผ่านแดนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภท
สินค้า 

กฎหมายควบคุม 
ใบอนุญาต/

หนังสือรับรอง 
สัตว์น้ำ   
ซากสัตว์น้ำ 

พ.ร.ก. การประมง        DOF 4 (ส่งออก) 
DOF 2 (นำเข้า) 

พ.ร.บ. โรค
ระบาดสัตว์    

ร 9 (ส่งออก) 
ร 6 ,ร 7 (นำเข้า) 

พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  

สป 5 / สป 6 
(ขอใบอนุญาต
จาก กรมประมง)        

ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ 

พ.ร.ก. การ
ประมง      

DOF 4 (ส่งออก) 
DOF 2 (นำเข้า) 

ปัจจัยการ
ผลิตทางการ
ประมง  
(อาหารปลา
สำเร็จรูป) 

พ.ร.บ. ควบคุม
คุณภาพ    
อาหารสัตว์        

สอ 2 


