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คำนำ 

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีที ่ตั ้ง ณ ส่วนภูมิภาค อยู่ในสังกัด    

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๒ (หนองคาย) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดตั้งขึ ้นโดยมีภารกิจ ด้าน ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจ

ป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่ง สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การ

ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และกฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ด่านฯ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อรวบรวมความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 

กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ลักษณะการบังคับใช้กฎหมายกับสินค้าประมง และ

ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายกับสินค้าประมงของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี เพ่ือเป็นองค์ความรู้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี ด้านกระบวนการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงให้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัดลำดับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ

การพิจารณาที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และด่านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ของ ด่านฯ   

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้หากการจัดทำรายงานนี้ขาดตกบกพร่องประการใด โปรดอนุเคราะห์

ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของด่านตรวจ

ประมงอุบลราชธานีเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                                                                      
                                                                                    (นายพิชิต พรหมประศรี) 

                                                                                   นักวิชาการประมงชำนาญการ 
                                                                                   หัวหน้าด่านตรวจประมงอุบลราชธานี 
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บทนำ 

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี มีที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ 410 หมู่ 3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง ตำบลช่องเม็ก 

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ ่งตั ้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่

ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

และพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนที่อยู่นอกที่ตั้งของสำนักงาน ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 7 จุด ดังนี้ 1.จุดผ่านแดนถาวรบ้าน

ปากแซง อ.นาตาล 2. จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล อ.เขมราฐ 3. จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง อ.โพธิ์ไทร 4. จุดผ่อนปรน

บ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม 5. จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อ.โขงเจียม 6. จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุณฑริก และ   

7. จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น้ำยืน  

 ด้วยข้อจำกัดของด่านฯ ในด้านงบประมาณและจำนวนบุคลากร ด่านฯ จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง

ของด่านฯ หรือจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้น การ

ตรวจสอบ การควบคุม การนำเข้า นำผ่านและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตด้าน

การประมง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  ส่วนการปฏิบัติงานนอกที่ตั ้งของสำนักงาน จะเป็นการเน้นการ

ปฏิบัติงานในลักษณะ การสุ่มตรวจ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า นำผ่านและส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตด้านประมง โดยการนำกฎหมายที่ได้รับมอบหมายมาบังคับใช้   

 จากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อการค้าชายแดนมีการเจริญเติบโต การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่

รัฐจึงตามเข้ามาด้วยเหตุผลเพื่อ ป้องกันการสูญเสียรายได้ของภาครัฐโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้า-ส่งออก การป้องกัน

การนำเข้า-ส่งออกสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งสารเสพติด อาวุธปืน การลักลอบเข้าเมืองและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การ

ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี-สารพิษ-เชื้อโรค ในสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

ในประเทศ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดของสัตว์และศัตรูพืช เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมการเกษตร

ภายในประเทศ จำกัดสินค้านำเข้าบางชนิด เพื่อป้องกันภาวะสินค้าภายในประเทศล้นตลาด เพื่อป้องกันระบบ

นิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ(การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น) และเป็นการให้ความร่วมมือกับ

นานาชาติในแง่ของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านการนำเข้า-ส่งออก   

 ในกระบวนการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตด้าน

ประมง ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี  ด่านฯ จึงได้รวบรวมเอกสาร 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ให้ได้แนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ชัดเจน 

โปร่งใส เป็นไปตามหลักสากลนิยม และเพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนงานควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง

และปัจจัยการผลิตด้านการประมง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบังคับใช้กฎหมายกับสินค้าประมงของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี 
************* 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหาย 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่คนเดียวได้ จึงต้องรวมกันอยู่

เป็นหมูเ่ป็นพวก เป็นกลุ่มเป็นก้อน เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ระดับครอบครัว ต่อมาเม่ือมนุษย์มีจำนวนมากขึ้นก็รวมกัน

เป็นเผ่าเป็นกลุ่มชนและสุดท้ายเผ่าที่มีสายพันธุ์เดียวกันก็รวมเข้าด้วยกันกลายเป็นกลุ่มชนใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นรัฐ 

เป็นประเทศ การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จำเป็นที่ต้องมีการติดต่อกัน เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยในการ

ดำรงชีวิต บางครั้งมนุษย์ก็มีความต้องการที่จะทำอะไร ๆ ตามใจตนเองบ้าง ซึ่งการกระทำนั้นอาจเป็นเหตุทำให้

ผู้อื่นไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้งวุ ่นวายขึ้นมาได้ มนุษย์จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความ

ประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์    

ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย 

1. วิถีชาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติสืบ

ต่อกันมา ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกติฉินนินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาททางสังคมในโอกาสต่าง ๆ 

เป็นต้น 

2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ยึดหลักความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื ่องของ

ความรู้สึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกในสังคมอย่างจริงจัง อาจถูกกีด

กันออกจากสังคม หรือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ 

เป็นต้น 

3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระทำอย่างไร เป็น

ความผิดฐานใด จะได้รับอย่างไร เช่น ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต เป็นต้น 

 กฎเกณฑ์ของความประพฤติทั้งสามประการดังกล่าว สองประการแรกไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน 

การลงโทษผู้ละเมิดฝ่าฝืนก็ไม่รุนแรง ประการที่สาม กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใช้ได้ผลมากที่สุด ในการ

ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ดังนั้นสังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงจำเป็นต้องมีกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่

ร่วมกันดังคำกล่าวที่ว่า “ท่ีใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” 
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 ลำดับชั้นของกฎหมายไทย 

 กฎหมายของไทยมีลำดับชั้นความจากสูงสุดลงมาต่ำสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

    1. รัฐธรรมนูญ 

    2. พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด 

    3. พระราชกฤษฎีกา 

    4. กฎกระทรวง 

    5. บัญญัติเทศบาล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

            - กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ จะถือว่าใช้บังคับไม่ได้ 

            - พระราชบัญญัติ ออกได้โดยคำยินยอมของรัฐสภาเท่านั้น 

            - พระราชกำหนด ออกโดยฝ่ายบริหาร โดยใช้ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน แล้วค่อยมาขออนุมัติจาก

รัฐสภา 

            - กฎกระทรวง ออกโดยรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นๆ 

 

 ลักษณะของกฎหมาย 

 การปกครองประเทศให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุขนั้น รัฐจำเป็นจะต้องออกคำสั่ง ข้อบังคับ

ต่าง ๆ มากมาย คำสั่ง ข้อบังคับเหล่านั้นมิได้เป็นกฎหมายทุกฉบับ คำสั่ง ข้อบังคับของรัฐที่จะถือว่าเป็นกฎหมายได้

นั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มาจากรัฏฐาธิปัตย์ หมายความว่า ผู้ที่จะออกกฎหมายได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศ ซึ่งจะ

เป็นใครนั้นต้องแล้วแต่สถานการณ์หรือรูปแบบการปกครองประเทศไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์

ทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง และการออกกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันเราใช้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจอธิปไตยซึ่งเห็นอำนาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย และบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นอำนาจใน

การออกกฎหมายโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ในสถานการณ์ที่มีการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองประเทศ 

หัวหน้าคณะปฏิวัติก็มีอำนาจออกกฎหมายได้เพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้น จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ยังมี

ประกาศคณะปฏิวัติหลายฉบับที่ยังบังคับใช้เป็นกฎหมายอยู่ 
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 2. เป็นคำสั่ง ข้อห้าม ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หมายความว่า กฎหมายไม่ ใช่คำขอร้อง หรือแถลงการณ์ 

เมื่อประกาศใช้แล้วประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าจะขัดต่อผลประโยชน์หรือไม่เห็นด้วย ก็ต้องยอมรับจะ

ปฏิเสธไม่ได้ เช่น กฎหมายบังคับให้เสียภาษี บังคับให้ต้องรับราชการทหาร เป็นต้น 

 3. ใช้ได้ทั่วไป หมายความว่า กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลใช้บังคับได้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะ

เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง คนรวย คนจน ข้าราชการ แม้แต่พระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระราชวงศ์ก็ตาม และ

ใช้ได้ทั่วไปทุกพ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทย 

 4. ใช้ได้เสมอไป หมายความว่า กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว จะมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป ไม่ว่าจะเก่าแก่ 

ล้าสมัย หรือนานเท่าใดก็ตาม จนกว่าจะมีการยกเลิก 

 5. มีสภาพบังคับ หมายความว่า กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้ว ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ หรือตก

อยู่ในสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ อาจจะหนักบ้าง เบาบ้างแล้วแต่ความผิดในกฎหมายอาญา สภาพบังคับ

เรียกว่าโทษ มีอยู่ 5 ประการ คือประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์ ในกฎหมายแพ่ง สภาพบังคับขึ้นอยู่

กับการกระทำความผิด เช่น บังคับให้ชำระหนี้ ชดใช้ค่าเสียหาย หรือเสียดอกเบี้ย เป็นต้น นอกจากนี้ในกฎหมาย

อื่น ๆ ก็อาจมีสภาพบังคับอื่น ๆ อีกก็ได้ เช่น ข้าราชการที่ทำผิดวินัย อาจถูกตัดเงินเดือน สั่งพักราชการ ให้ออก

ปลดออกหรือไล่ออก เป็นต้น 

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับความ

ประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน ทำให้สังคมมีระเบียบ วินัย และสงบเรียบร้อย หากไม่มี

กฎหมาย มนุษย์ซึ่งมักจะชอบทำอะไรตามใจตนเอง ถ้าต่างตนต่างทำตามใจและการกระทำนั้นทำให้ผู้อื่นได้รับ

ความเสียหาย ก็จะเกิดปัญหา ความขัดแย้ง มีการล้างแค้นได้โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มี

กฎหมายเข้าไปจัดการให้ความเป็นธรรม ในที่สุดสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะล่มสลายไม่สามารถดำรงอยู่ได้ 

 ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลา 

เช่น เมื่อมีคนเกิดก็ต้องแจ้งเกิด ต้องตั้งชื่อ ต้องเข้าโรงเรียน อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก็ต้องไปทำบัตรประจำตั ว

ประชาชน นักเรียนที่อายุย่างเข้าปีที่ 18 ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน การสมรสอยู่กินเป็นครอบครัว การกู้ยืมเงิน 

ซื้อขาย การทำสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งสิ้น 

 รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การรู้กฎหมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่ของตน ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่
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กฎหมายกำหนด เมื่อรู ้กฎหมายก็จะได้ไม่ทำผิดกฎหมาย และไม่ถูกผู้อื ่นเอารัดเอาเปรียบโดยใช้กฎหมายเป็น

เครื่องมือ 

 การทำผิดกฎหมาย หรือปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือ

ประชาชนกับข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามเป็นข่าวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันนั้น มีสาเหตุมาจากความ

ไม่รู้กฎมายทั้งสิน และเมื่อกระทำความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระทำลงไปนั้นเป็นเพราะไม่ รู้กฎหมาย 

เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิดก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู ้กฎหมายจริง ๆ ก็ตาม เนื่องจากในทางกฎหมายมี

หลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” เพราะถ้าหากว่าให้มีการกล่าวอ้างแกต้วัได้ 

ทุกคนก็จะแก้ตัวว่าไม่รู ้กฎหมายกันหมด เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิด ในที่สุดกฎหมายก็จะขาดความ

ศักดิ์สิทธิ์ และบังคับใช้กับใครไม่ได้อีกต่อไป 

การบังคับใช้กฎหมาย  

 กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม กฎหมาย มีลักษณะเป็น

คำสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอำนาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไป ใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษหรือสภาพบังคับอยา่ง

ใดอย่างหนึ่ง 

 กฎหมายเป็นเครื่องควบคุมประพฤติการณ์ในสังคม พัฒนาขึ้นมาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี ศาสนา และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของสมาชิกในสังคม กับทั้งเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นไปโดยราบรื่น สนองความต้องการของภาค

ส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังภาษิตละตินที่ว่า “ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นมีสังคม ที่ใดมีสังคม ที่นั้นมีกฎหมาย ด้วยเหตุ

นั้น ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นจึงมีกฎหมาย 

 การใช้บังคับกฎหมาย 

การที่จะทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1. การประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีกฎหมายใดออกมาใช้

บังคับแล้ว ก็จะมีการจัดพิมพ์ “ราชกิจจานุเบกษา” ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ทุกๆสัปดาห์เพื่อประกาศให้ประชาชน

และหน่วยงานราชการทราบถึงกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างใดๆหรือ

ข้อเท็จจริงซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการ

ประกาศแล้วให้ถือว่าประชาชนทุกคนทราบโดยถ้วนหน้ากัน ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังที่มีหลัก

ทั่วไปในการใช้บังคับกฎหมายว่า “ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว” 
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 2. วันเริ่มใช้กฎหมาย ก็คือวันที่กำหนดให้กฎหมายที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้

นั่นเอง โดยปกติเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายก็จะมีการกำหนดวันใช้บังคับไว้ในกฎหมาย ซึ่งก็มีดังนี้ 

 กำหนดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดก็มี

ผลใช้บังคับในวันนั้นทันที ใช้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนหากใช้บังคับล่าช้าไปอาจทำให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นได้ 

 ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือมีผลใช้บังคับถัดในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน ซึ่ง เป็นวิธีที่ใช้ปฏิบัติอยู่

เป็นประจำ 

 กำหนดให้ใช้ในอนาคต คือกำหนดให้มีผลใช้บังคับภายหลังที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหลายๆ

วัน เพ่ือให้ทางราชการ เจ้าพนักงานและประชาชนเตรียมพร้อมหรือที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 

 ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวันใช้บังคับไว้ คือมีการประกาศให้ประชาชนทราบแต่ไม่ได้กำหนดว่ากฎหมายที่

ประกาศนั้นจะให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด วันที่มีผลใช้บังคับอาจกำหนดขึ้นตามมาภายหลัง 

 กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษ คือ เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาหรือมีการแก้ไขกฎหมายในทาง

ที่เป็นโทษแก่บุคคลใด ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปเท่านั้น จะไม่มีผลย้อนไปก่อนวันที่

กำหนดให้กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ เช่น ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2539 การขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่เป็น

ความผิด ต่อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 มีกฎหมายประกาศใช้บังคับว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนริภัย 

หากไม่ปฏิบัติตตามจะมีความผิด เช่นนี้กฎหมายจะไม่มีผลย้อนไปเอาผิดแก่บุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนก่อนวันที่ 1 

มกราคม 2539 จะมีผลเอาผิดกับบุคคลที่ฝ่าฝืนนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 เท่านั้น 

 แต่กฎหมายจะมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณ คือ เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาหรือมีการแก้ไขกฎหมาย

ในทางที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล ก็จะมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปก่อนวันที่กำหนดให้กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับด้วย 

เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 บัญญัติว่า “ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับ กฎหมายที่

ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วน ที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าในทางใด...” ฯลฯ 

 3. สถานที่ใช้กฎหมาย กฎหมายย่อมใช้บังคับได้ทั่วราชอาณาจักรเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะว่า

กฎหมายใดให้ใช้เฉพาะในท้องที่ใด หรือให้ใช้บังคับแก่การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เช่น 

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พ.ศ. 

2498 กำหนดว่าในการพิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามของ

ศาลชั้นต้นในเขต  4 จังหวัด ให้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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หรือการกระทำความผิดบางประเภทที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร ก็อาจถูกลงโทษในราชอาณจักรได้ เช่น 

ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา ฯลฯ 

 4. บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ โดยทั่วไปแล้วกฎหมายย่อมใช้บังคับแก่บุคคลในสังคม แต่ก็มีข้อยกเว้นแก่

บุคคลบางประเภทซึ่งกฎหมายไม่อาจใช้บังคับด้วยได้ แต่บุคคลเหล่านั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้โดยชดัแจ้ง 

เช่น 

 ตามกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญกำหนดว่ากฎหมายจะไม่ใช้บังคับแก่พระมหากษัตริย์ เพราะถือว่าทรงดำรง

อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ ผู้ใดจะฟ้องพระมหากษัตริย์เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา

ไมไ่ด้ทั้งสิ้น ฯลฯ 

 ตามกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดว่าจะไม่ใช้กฎหมายภายในประเทศของตน

บังคับแก่ ทูต บุคคลในคณะทูตหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลดังกล่าว ฯลฯ 

      5. การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง ก็คือการนำบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับเข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

และสรุปออกมาว่าจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง 

 

 ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับกฎหมาย 

      กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบและสงบสุข ซึ่งด้วยข้อจำกัดหลายๆ

ประการทำให้กฎหมายไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ในทุกๆเรื่อง เป็นผลทำให้เราคิดว่ากฎหมายไม่ดีบ้าง กฎหมายไม่

ศักดิ์สิทธิ์บ้าง ไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายบ้าง และมีการแก้ไขกันอยู่เรื่อยไป 

      แต่เรากำลังมองข้ามจุดสำคัญไปอย่างหนึ่งก็คือ กฎหมายก็เป็นเพียงข้อความหรือตัวหนังสือธรรมดาๆถ้าไม่

มีผู้นำกฎหมายนั้นมาใช้ กฎหมายอาจกลายเป็นอาวุธป้องกันตัวที่ดีเยี่ยมถ้าเราใช้มันโดยถูกต้อง แต่กฎหมายก็อาจ

เป็นอาวุธทำร้ายผู้อื่นได้เช่นกันถ้าใช้มันผิดวิธี ดังนั้นจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายดีหรือไม่ดีเพียงอย่างเดียว แต่

ผู้ใช้กฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายในทางที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย จะขาดปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้ จริงๆแล้ว

กฎหมายนั้นไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ ถ้าคนในสังคมอยู่กันอย่างเป็นระเบียบและสงบสุข แต่สังคมแบบนั้ นเป็นเพียง

สังคมท่ีอยู่ในอุดมคติเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามกันอย่างมาก ดังนั้นกฎหมายจึงยังมีความจำเป็นตราบ

เท่าท่ียังมีสังคมอยู่ 
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      สิ่งที่สังคมเราต้องช่วยกันดำเนินการในตอนนี้เป็นอันดับแรก ไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เพราะปัญหาจะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ ตามสภาพสังคมและกาลเวลา แต่เรา

ต้องพัฒนาตัวบุคคลในสังคม พัฒนาตัวผู้ใช้กฎหมาย ให้มีความรู้และมีศีลธรรมควบคู่กันไป กฎหมายนั้นออกโดย

คนในสังคมและผู้ใช้ก็คือคนในสังคม ดังนั้นถ้าคนในสังคมมีคุณภาพแล้ว กฎหมายและการใช้บังคับก็จะดีตามไป

ด้วยนั่นเอง และนี่คือการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นที่ต้นเหตุโดยแท้จริง 

 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 

 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. 2562 

5. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 

6. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 

7. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 ในการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี พบว่า สินค้าท่ีมีการนำเข้า-ส่งออกประกอบด้วย สัตว์

น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) ดังนั้น กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทาง

ราชการที่ด่านฯ นำมาบังคับใช้ จึงประกอบด้วย 

1. พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 

2. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

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

4. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมประมง 
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การบังคับใช้กฎหมายกับสินค้าประมงของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี 

 จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถสรุปแนวทางการใช้

กฎหมายบังคับ ดังนี้ 

 1. ต้องมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ปกติจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ในราชกิจจานุเบกษา และสื่อต่างๆ ตามแต่โอกาส 

 2. เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ประกาศแต่ง ตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นๆ และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   

 3. ข้อกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการประมง  

กฎหมายที่ควบคุม มาตรา บทกำหนดโทษ 
พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. 2558 

ม.92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์
น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
       ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำ 
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
ต่อพนักงานเจ้าหน้ที่เพ่ือตรวจสอบก่อน  

ม.158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 
วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรอง
การจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่น
ใดตามมาตรา 92 อันเป็นเท็จ 
ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของ
มูลค่าสัตว์น้ำที่ นำเข้า ส่งออก 
หรือนำผ่าน 

 ม.65  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำที่หา
ยาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบ
นิเวศ รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดห้ามการนำเข้า 
ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
สัตว์น้ำบางชนิดได้ 
         ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

ม.144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 62 
หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 
        ในกรณีที่ผู้กระทำ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง นำ
สัตว์น้ำไปปล่อยในท่ีจับสัตว์
น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี ปรับไม่เกินสองล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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พ.ร.บ. โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน 
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า 
ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนำเข้า 
ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกำหนด 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดนำเข้าส่งออก
หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่ง
สัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ 
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 
มาตรา 69 ผู้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 หรือฝ่าฝืน
ประกาศของอธิบดีที่ออกตาม
มาตรา 33 ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

พ.ร.บ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

มาตรา 30 เมื่อมีประกาศตามาตรา 6(6) แล้ว ให้ผู้นำ
เข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์นำอาหารสัตว์ที่ตนนำเข้าหรือ
ส่งออก แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 
       การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กำหนด 

มาตรา 81 ผู้นำเข้าหรือ
ส่งออกอาหารสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 

มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงสัตว์ป่า
สงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์ 
จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
มาตรา 23 ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง 
สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์
ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
12 หรือมาตรา 29 ถ้ากระทำ
ต่อสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี 
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หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 
       ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 
มาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 29 ถ้ากระทำต่อสัตว์
ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวน 
หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า
สงวน ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือ 
ปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึง
หนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือท้ัง
จำทั้งปรับ 
มาตรา 93 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 32 วรรคสอง หรือ 
ฝ่าฝืนมาตรา 32 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบ
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 4. การจัดทำ บันทึกการเปิดตรวจสินค้า ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงเจตนาในการเปิดตรวจสินค้า 

และถ้าตรวจสอบพบว่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของกฎหมายที่บัญญัติไว้  

ข้อความต่างๆ ที่ทำการจดบันทึกไว้จะใช้ในการร้องทุกข์กล่าวโทษ แก่ผู้กระทำความผิด ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่

เกิดเหต ุ

 5. กรณีที่การนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นๆ ไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขหรือข้อกำหนดของกฎหมายที่บัญญัติไว้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ จะนำ บันทึกการเปิดตรวจสินค้า ของกลาง ยานพาหนะ รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำ

ความผิด และผู้ต้องหา ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ เพ่ือให้เจ้าพนักงาน

ตำรวจ ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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แนวทางการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี 

 ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของด่านตรวจประมงอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามหลักนิยม คือ 

ดำเนินการจาก เบา ไปหา หนัก ดังนี้  

 1. ประชาสัมพันธ์และชี้แจง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

ประมง ให้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และตัวแทนออกของ ได้ทราบกันโดยทั่วไป 

  

  

    

  2. การดำเนินการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังจากการที่ได้ดำเนินการตามหลักนิยมแล้ว 

คือ การดำเนินการจาก เบา ไปหา หนัก และหากตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ก็จะดำเนินการ

ตามกฎหมายทันท ี 
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ผลงาน การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของ ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี  

 จากการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ ควบคุม การนำเข้า -ส่งออกสินค้าประมงของด่านตรวจประมง

อุบลราชธานี สามารถตรวจยึดซากสัตว์น้ำนำเข้าได้ 1 ครั้ง และ ตรวจยึดสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าได้ 1 ครั้ง โดยมี

รายละเอียดในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้  

1. การดำเนินการตรวจยึดซากสัตว์น้ำที่ลักลอบนำเข้า  
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2. การดำเนินการตรวจยึดสัตว์น้ำมีชีวิตที่ลักลอบนำเข้า 
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ข้อเสนอแนะจากผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง  

 จากการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กำหนดไว้นั้น จะเห็นว่า  

 กรณีแรกเหตุเกิด ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ในการเข้าตรวจสอบสินค้า พบ

ซากสัตว์น้ำ(เปลือกหอยสังข์มะระ) แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด ซากสัตว์น้ำดังกล่าวพบเห็นจากการเข้าตรวจค้น   

รถตู้รับจ้าง ผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้งว่าซากสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นของผู้โดยสารมิใช่ของตน จึงยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

และยึด โดยไม่แสดงอาการขัดขืน  

 กรณีท่ีสองเหตุเกิด ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นป่าทึบ โดยพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ลักลอบนำสัตว์น้ำเข้าประเทศ ทิ้งสัตว์น้ำแล้วหลบหนีข้ามกลับประเทศ 

นั้นคือผู้กระทำความผิดหรือผู้ลักลอบนำสัตว์น้ำเข้าประเทศ มิได้ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรว จสอบด้วยความยินยอม     

ถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดหรือผู้ลักลอบนำสัตว์น้ำเข้าประเทศมีอาวุธปืนหรือมีกำลังคุ้มกัน อาจจะต่อสู้ขัดขืนการ

ตรวจสอบสินค้า หรืออาจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ หรือลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม ดังนั้น เห็นควร

ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง เช่น     

เดินทางเข้า-ออกพื ้นที ่ปฏิบัติงานพร้อมกับเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานด้านความมั ่นคง เช่น เจ้าหน้าที ่ทหาร          

ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้      

มีเอกสารทางราชการอนุญาตหรือรับรองการนำพาอาวุธปืนไปใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ป้องกันชีวิตและ

ภัยอันตรายที่กำลังจะเข้ามาถึงตัว หรือหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการใช้อาวุธปืน และ

เครื่องกระสุนปืน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน     

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ข้อ ๘ (๔)  เพื่อให้สามารถนำพา 

อาวุธปืนได ้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ป้องกันชีวิตและภัยอันตรายที่กำลังจะเข้ามาถึงตัว  

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ควรจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้าน การตรวจค้น

และเทคนิคการตรวจค้น การเขียนบันทึกการตรวจค้น การตรวจยึด และการจับกุม ทักษะการต่อสู้เบื้องต้น ทักษะ

การใช้อาวุธปืน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ให้รอบคอบ

และครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงาน  
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