
รายงานการดำเนนิการในการเพิ่มประสิทธภิาพตามภารกจิหน้าทีภ่ายใตโ้ครงสร้างใหม่ 
ด่านตรวจประมงมกุดาหาร ปงีบประมาณ ๒๕64 

 
การกำหนดโครงสรา้งการแบง่งานภายในและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของหนว่ยงานตามกฎกระทรวงแบง่ส่วน

ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ.2563 
 

คำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563 

1.โครงสร้างใหม่ 
   ด่านตรวจประมงมุกดาหาร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองตรวจสอบเรือประมง สนิค้าสัตวน์ำ้ และปจัจยัการผลิต 

ศนูยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจประมง จำนวน 10 ศนูย ์
ดา่นตรวจประมง จำนวน 24 ดา่น 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 1 (เชยีงราย) 
1.ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 
2.ด่านตรวจประมงตาก 

ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

กลุม่วเิคราะหแ์ละพฒันาระบบการตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สตัวน์ำ้ และปจัจยัการผลติ 

กลุม่ควบคมุการนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้ 

กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรายและการคา้ปจัจยัการผลติ 

กลุม่ตรวจสอบเรอืประมง 

กลุม่ตรวจสอบสตัวน์ำ้ และทา่เทยีบเรอืประมง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) 
1.ด่านตรวจประมงนครพนม 
2.ดา่นตรวจประมงมกุดาหาร*** 
3.ด่านตรวจประมงอุบลราชธาน ี

 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 3 (กรงุเทพมหานคร) 
1.ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3.ด่านตรวจประมงลาดกระบัง 
4.ด่านตรวจประมงชลบุรี 
 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 4 (สระแกว้) 
1.ด่านตรวจประมงจันทบุร ี
2.ด่านตรวจประมงตราด 
3.ด่านตรวจประมงระยอง 
4.ด่านตรวจประมงสุรินทร ์

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 5 (สมทุรสาคร) 
1.ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี 
2.ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 6 (ประจวบครีขีนัธ)์ 
1.ด่านตรวจประมงชุมพร 
2.ด่านตรวจประมงเพชรบุรี 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) 
1.ด่านตรวจประมงนราธวิาส 
2.ด่านตรวจประมงปัตตานี 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 7 (สรุาษฎรธ์าน)ี 
1.ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.หน้าที่ความรับผิดชอบ ด่านตรวจประมง ในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดชายทะเล   

  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ 

(3) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ  
ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 

(4) ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า 
สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ ด่านตรวจประมง ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

   (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการ
ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   (3) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กำหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ 

(4) ทำหน้าที ่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที ่เป็นประโยชน์  
ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมประมง 

   (5) ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุ มเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   (6) ตรวจสอบท่าเทียบเรือและเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและ
เรือประมง ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

     (7) ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และแพปลาที่จดทะเบียนกับกรม
ประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(8) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
 
 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 9 (สตลู) 
1.ด่านตรวจประมงกระบ่ี 
2.ด่านตรวจประมงตรัง 

 

ศนูยบ์รหิารจดัการดา่นตรวจประมงเขต 10 (พงังา) 
1.ด่านตรวจประมงภูเก็ต 
2.ด่านตรวจประมงระนอง 



3.พื้นที่รับผิดชอบ 
ด่านตรวจประมงมุกดาหาร รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ  

 

 
 

 
 

แผนที ่แสดงอาณาเขตของจงัหวดัมกุดาหาร 
 

อำเภอที่มีอาณาเขตตดิตอ่กับ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
อำเภอหว้านใหญ่  มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ดงหลวง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 
แผนที่ อ.หว้านใหญ ่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองสูง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

   
 



อำเภอเมืองมุกดาหาร  มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ดงหลวง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  

อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 

 
แผนที่ อ.เมืองมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย  

จ.มุกดาหาร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองสูง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 

 
อำเภอดอนตาล  มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ. เมืองมุกดาหาร 

 
แผนที่ อ.ดอนตาล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.นิคมคำสร้อย อ. เมืองมุกดาหาร  

จ.มุกดาหาร 

 
 
 

แผนที ่แสดงอาณาเขตของอำเภอชานมุาน จงัหวดัอำนาจเจรญิ 
 

อำเภอชานุมาน  มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  

 
แผนที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาญเจริญ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขมราฐ (จังหวัดอุบลราชธานี) 

และอำเภอปทุมราชวงศา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอเลิงนก

ทา (จังหวัดยโสธร) 

 
 
 
 
 
 
 



4.สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการกำหนดโครงสร้างการ

แบ่งงานภายในและหน้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบ  แลกเปลี ่ยนความร ู ้ ในการปฏิบ ัต ิงานก ับบ ุคลากรภายในด ่านฯ  
และยังร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการส่งออกปลานิล 
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำตามที่กรมประมงได้สั่งการให้ด่านตรวจ
ประมงทุกแห่งปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบเฝ้าระวังในการอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
 โดยทางด่านฯจะเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งการรบัรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสตัว์
น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

 

         
 

 



5.สรปุ 
 
5.1 การค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
การค้าชายแดน หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าที่มีภูมิลำเนาอยู่

ในจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชนที่
อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั ้งสองฝ่าย โดยมีมูลค่าครั ้งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที ่มีความจำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ของป่า ซากสัตว์ เป็น
ต้น เป็นการค้าที่มีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยากและมีความสะดวกรวดเร็ว  

การค้าชายแดนมีทั้งที่ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ผ่านพิธีการศุลกากร การค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ยาเสพติด สินค้าปลอม สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าต้องห้าม การค้าชายแดนจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีต้นทุน (ค่าขนส่ง) ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งขันอื่น ๆ 

 
5.2 การค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ

ประชาชนในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว สินค้าที่มีการซื้อขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และ
สินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น การค้ามีทั้งที่ผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ผ่านพิธีการศุลกากร โดย
จะทำการซื ้อขายและลำเลียงสินค้าผ่าน 2 ช่องทางใหญ่ ๆ คือ จุดผ่านแดนถาวร และ จุดตลาดการค้า ชายแดน  
ซึ่งมีที่ตั้ง ดังนี้ 

1. จุดแผ่นแดนถาวร 
จังหวัดมุกดาหาร มีจุดแผ่นแดนถาวร 2 จุด คือ ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 และ ที่ท่าเทียบ 

ท่าข้าม – เรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร การผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าวจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง  
1.1 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 

เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขตในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 
1,600 เมตร มีความกว้าง 12 เมตร และมีช่องทางการจราจร 2 ช่อง  ตัวสะพานเริ ่มก่อสร้างตั ้งแต่ 21 มีนาคม  
พ.ศ. 2547 และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550  ตั้งอยู่ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัด  
ไปทางทิศเหนือ 7 กิโลเมตรโดยข้ามลงไปที่ บ้านนาแก เมืองคันทะบูลี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวแขวงสะหวันนะเขตไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา06.00-22.00 น. 

1.2 ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
    ท่าเทียบเรือ – ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญชายโขง เย้ืองกับวัดศรีมงคลใต้ บริเวณ

ตลาดอินโดจ ีน ให ้บร ิการผ ู ้ โดยสารและขนส่งส ินค ้าบร ิเวณระหว่างแขวงสะหว ันนะเขต ก ับ ตำบลมุกดาหาร  
อำเภอเมืองมุกดาหาร เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. 

2.  ตลาดการค้าชายแดน 
จังหวัดมุกดาหารได้ทำการเปิดให้มีด่านการค้าขายแดนทั้งหมด 4 จุด ดังนี้ 
2.1 ตลาดการค้าชายแดน บ้านสองคอน หมู่ที ่ 2 หมู่ที ่ 3 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  

ซึ่งตรงข้ามกับบ้านแก่งกะเบาเมืองไทรบุรี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เปิดทุกวันอาทิตย์เวลา 06.00 น. - 15.00 น. 
ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดตลาดนัดขายสินค้าบริเวณโบสถ์คริสศาสนาบ้านสองคอน จะอนุญาตเปิดให้ผู้คนสามารถข้ามาได้  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมาจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่ตลาดนัด โดยจะมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นค ง (อส.)  
อาสารักษาดินแดนคอยเก็บข้อมูลและทำบันทึก ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจเฝ้าระวังสิ่งผิด
กฎหมายและสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต 

2.2 ตลาดการค้าชายแดน ดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ซึ่งอยู่ตรงข้าม บ้านด่าน เมือง
ไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เปิดทุกวันเสาร์เวลา 06.00 น -15.00 น ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดตลาดนัดขายสินค้า



บริเวณตลาดอำเภอเมืองดอนตาล จะอนุญาตเปิดให้ผู้คนสามารถข้ามมาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามมาโรงพยาบาลและมา
จับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคโดยจะมี (อส.) อาสารักษาดินแดนคอยเก็บข้อมูลและทำบันทึก 

2.3 ตลาดการค้าชายแดน บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งอยู่ตรง
ข้ามบ้านพักขะน้อย นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เปิดทุกวันอังคารเวลา 06.00 น.- 15.00 น  
ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดตลาดนัดขายสินค้าบริเวณตลาดสันเข่ือนกั้นตลิ่งติดกับจุดที่อนุญาตให้ข้ึนมาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมาย และสินค้าที่ไม่ได้รับ อนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการข้ามเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่ตลาดนัดดังกล่าว 

2.4 ตลาดการค้าชายแดนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านบุ่งนารี 
เมืองไชพูทอง เปิดทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 06-00 – 18.00 น. ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดตลาดนัดขายสินค้าบริเวณตลาดสัน
เขื ่อนกั้นตลิ่งติดกับจุดที่อนุญาตให้ขึ ้นมาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ในการเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมาย และสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการข้ามเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องใช้อุปโภค
บริโภคที่ตลาดนัดดังกล่าว  

 
5.3 การค้าชายแดนของอำเภอชานุมานกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
อำเภอชานุมานมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทยลาวโดยแม่น้ำโขงกั้นระยะทางยาว 38 กิโลเมตร ทั้งหมด 18 

หมู่บ้านใน 3 ตำบล ประชากรกว่าสองหมื่นคนในฝั่งไทย ไปมาหาสู่ลาวตอนกลางโดยทางเรือยนต์ มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง 
ด่านประเพณี 4 แห่ง ฝั่งตรงข้าม คือ เมืองไชพูทอง และเมืองสอนคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

-จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ ตรงข้าม บ้านเหล่าหมากหูด เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต 
-ท่าข้ามประเพณีบ้านนาสีดา ตรงข้าม บ้านเวินคูน เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต 
-ท่าข้ามประเพณีปากห้วยยาง ตรงข้าม บ้านดงบักมี่ เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต 
-ท่าข้ามประเพณีบ้านบุ่งเขียว ตรงข้าม บ้านนาพองติ้ว เมืองสอนคอน แขวงสะหวันนะเขต 
-ท่าข้ามประเพณีบ้านโคกสารท่า ตรงข้าม บ้านนาพองท่า เมืองสอนคอน แขวงสะหวันนะเขต 
 

5.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากการออกตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ของเจ้าหน้าที่ด่านฯ ที่ผ่านมาไม่พบการ

ลักลอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ แต่มีโอกาสที่จะมีการลักลอบตลอดพื้นที่ติดลำน้ำโขง ระยะทาง 110 กิโลเมตร 
โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงได้ดังนี้  

5.4.1 ช่องทางหรือจุดเสี่ยง 
ด่านตรวจประมงมุกดาหาร รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที ่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ  

ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงสะหวันนะเขต ตลอดพื้นที่ติด
ลำน้ำโขง ระยะทาง 110 กิโลเมตร โดยมีพื ้นที่ติดต่อ 4 อำเภอ คือ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด คือที่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว
แห่งที่ 2 และที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และยังมีจุดที่กำหนดให้เป็นตลาดการค้า
ชายแดนอ ีก 4  จ ุด ค ือ ตลาดชายแดน บ ้านสองคอน หม ู ่ท ี ่  2 หม ู ่ท ี ่  3 ตำบลป ่งขาม อำเภอหว ้านใหญ่    
ตลาดชายแดน ดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ตลาดชายแดน บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีน
วน อำเภอเมืองมุกดาหาร ตลาดชายแดนบ้านนาโพธิ ์ หมู ่ที ่ 6 ตำบลโพธิ ์ไทร อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  
และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ แต่ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอีกหลายจุด ดังนี้  

- พื้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากบริเวณตามแนวลำน้ำโขง มีหมู่บ้านปลูกสร้างติดกับแม่น้ำ จึงเป็นช่องทางขนถ่าย
ข้ามผ่านแม่น้ำโขงโดยง่าย ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหากมีการลักลอบ และพื้นที่ในลักษณะนี้มีหลายจุดด้วยกันตามเขตอำเภอ
เมือง อำเภอดอนตาล อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

- เรือประมงพื้นบ้าน เนื่องจากพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าที่ลักลอบจะมีลักษณะคล้ายเรือประมงพื้นบ้าน 
(เรือหางยาว) 



- รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการขนส่ง 
 

5.4.2 ช่วงเวลาที่เสี่ยง 
ช่วงเวลาที่เสี่ยงซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงมุกดาหารร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดถึงช่วงเวลาที่น่าจะมีความ

เสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ แล้วจึงได้กำหนดแผนในการออกตรวจเฝ้าระวังป้ องกันการลักลอบการ
นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่น่าจะมีความเสี่ยงในการลักลอบ ซึ่งความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่จะพื้นที่
ส่วนบุคคล เนื่องจากตลอดเส้นทางจะมีหมู่บ้านปลูกสร้างติดกับแม่น้ำ จึงเป็นช่องทางขนถ่ายข้ามผ่านแม่น้ำโขงโดยง่าย  
ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหากมีการลักลอบ และพื้นที่ในลักษณะนี้มีหลายจุดด้วยกันตามเขตอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง อาจจะง่ายต่อการลักลอบได้ทุกเวลาเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาแล้ว
จึงนำมากำหนดแผนในการออกตรวจป้องกันการลักลอบการการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำต่อไป แต่ต้องคำนึ งถึงความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  

 
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1218/2563 วันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก

ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว  
1. ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ - ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) 

ทุกกรณี 
2. ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร 

- สะหวันนะเขต) ยกเว้น การนำเข้า – ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน 
ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1560/2563 วันที่ 5 เมษายน 2563 เรื ่อง ปิดสถานที่เสี ่ยงต่อการแพร่ 

ของโรคติดต่ออันตราย ทำให้มีการปิดตลาดนัด รวมถึงตลาดนัดชายแดนทั้งหมด ในจังหวัดมุกดาหาร 
ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 612/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออก

ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาญเจริญ  
เป็นการชั่วคราว 

จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ พื้นที่การปฏิบัติงานของด่าน
ตรวจประมงมุกดาหาร จะมีแค่ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 แต่ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการลักลอบการ
นำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากช่องทางถูกปิด จุดที่มีความเสี่ยงในการลักลอบคือ 
พื้นที่ส่วนบุคคล และเส้นทางเข้าออกธรรมชาติ ตามแนวลำน้ำโขงตลอด 110 กิโลเมตร ที่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาดังที่
กล่าวมา ทางด่านฯ จึงให้ความสำคัญกับการตรวจป้องกันการลักลอบ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

 
  



6.ปญัหา 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการ จากการศึกษาข้อมูลการค้าของผู้ประกอบการในจังหวัด

มุกดาหารและอำนาจเจริญส่วนมากจะเป็นการจะซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่าและปริมาณเล็กน้อย ซึ่งหากผู้ประกอบการรายย่อย
ดังกล่าว ขนส่งสินค้าโดยผ่านพิธีการศุลกากรตามช่องทางที่กำหนดจะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึง
ส่งผลให้มีโอกาสที่จะมีการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อหลีกเลีย่งต้นทุนที่สูงขึ้น 

2. พื้นที่เสี่ยง ตลอดพื้นที่ชายแดน 110 กิโลเมตร ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตกันพรมแดน สภาพพื้นที่ทั้งที่เป็น
ป่ารกทึบ และหมู่บ้านริมแม่น้ำโขง เป็นช่องทางธรรมชาติที่เอื้อต่อโอกาสในการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกอย่าง โดย
ด่านตรวจประมงมุกดาหารได้ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจพืช  
ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ทหารพราน 
ได้ทำการเฝ้าระวังต่อไป 

 
ขอ้เสนอแนะ 
1. การขออนุญาตและการอนุญาตสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ,000 บาท ให้ขอในลักษณะที่ไม่จับคู่กับใบขน

สินค้ากับทางศุลกากร ซึ่งจะเข้า-ออก ท่าเข้าออกไหนก็ได้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต อาจจะกำหนดรูปแบบใบอนุญาตขึ้นมา
ใหม่ แต่จะต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำ
การประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม พระราชกำหนดการประมง 2558 มาตรา 92 วรรค 1 และเจ้าหน้าที่จะต้อง
ตรวจสอบชนิดและปริมาณก่อนที่จะอนุญาตทุกครั้ง  เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบ ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
บร ิเวณแนวชายแดนไทย-ลาว จ ังหว ัดมุกดาหาร และทางด่านฯ จะได้ เก ็บข้อมูลสถิต ิการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  
และปัจจัยการผลิต ทั้งมูลค่าและปริมาณ ทั้งหมดที่ผ่านทางด่านตรวจประมงมุกดาหาร 

 



ภาคผนวก ภาพการปฏบิตัิงาน 
 

ภาพกจิกรรมการปฏบิตังิาน ณ สะพานมติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่2 
 

  
 

  
 

  
 



ภาพแสดงพืน้ทีส่ว่นบคุคลและทา่ธรรมชาตติามแนวลำนำ้โขงทีม่คีวามเสีย่งตอ่การลกัลอบนำเขา้-สง่ออกสินคา้สตัวน์ำ้ 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 



       

       

       


