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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดท่าเข้าและท่าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่ อ ง กํ า หนดท่ า เข้ า และท่ า ออก ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวั น ที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๓ กําหนดให้ ศูนย์บริ หารจัด การด่านตรวจสัตว์น้ํ าเขตและด่านตรวจสั ตว์น้ํา สังกั ด
กรมประมงที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้ เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่ งสัต ว์หรื อซากสั ตว์ประเภทสั ตว์ สะเทินน้ํ าสะเทิ นบก ครัส เตเชียน จระเข้ ตะโขง
ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และ
แอลลิแกเตอร์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่กรมประมงรับผิดชอบ
(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 1 (เชียงราย) มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้อ งที่อําเภอ
แม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง
อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว และอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ และ
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในท้ อ งที่ อํ า เภอพนมดงรั ก อํ า เภอกาบเชิ ง อํ า เภอสั ง ขะ และอํ า เภอบั ว เชด
จังหวัดสุรนิ ทร์
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(5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก อําเภอสิรินธร
อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอนาตาล และอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
(6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร และอําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
(7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง อําเภอท่าอุเทน อําเภอเมืองนครพนม และอําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(8) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย มี อาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม่
อําเภอท่าบ่อ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(9) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(10) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(11) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(12) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง
และเขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(13) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(14) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง และอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(15) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
(16) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว และอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด อําเภอบ่อไร่ และอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
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(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพาน
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี
อําเภอสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 3 (สงขลา) มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกสงขลา
และอําเภอเมืองสงขลา และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(๒1) ด่านตรวจสัต ว์น้ําสะเดา มีอาณาเขตตามเขตตํ าบลทุ กตําบลซึ่งมี อาณาเขตติ ดต่อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธิ์ และตําบลปาดังเบซาร์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์ มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธิ์ และตําบลปาดังเบซาร์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น และ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต
และอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน และอําเภอเมืองสตูล และอําเภอละงู จังหวัดสตูล
(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก - ลก และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก - ลก
และอําเภอแว้ง และอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”
ข้อ 3 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๔ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
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“ข้อ ๔ กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีชื่อและอาณาเขต
ดังต่อไปนี้ เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ํา เต่า ปลา ปลิงทะเล
พะยูน โพลีคีท แมวน้ํา โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่น
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กรมประมงรับผิดชอบ
(1) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในท้ อ งที่ อํ า เภอปาย อํ า เภอปางมะผ้ า อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอขุ น ยวม
อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว อําเภอทุ่งช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบ่อเกลือ
อําเภอแม่จริม อําเภอเวียงสา และอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(3) สํานักงานประมงจังหวัดเลย มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว อําเภอด่านซ้าย อําเภอภูเรือ อําเภอท่าลี่ อําเภอเชียงคาน
และอําเภอปากชม จังหวัดเลย
(4) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(5) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
(6) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า และอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(7) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(8) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอบุ่งคล้า และอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
(9) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย และอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(10) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
(11) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
และเขตท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
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(12) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง และอําเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(13) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(14) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(15) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
(16) สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด กระบี่ มี อ าณาเขตตามเขตท่ า อากาศยานนานาชาติ ก ระบี่
และเขตท่าเรือน้ําลึกกระบี่ จังหวัดกระบี่
(17) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง
(18) สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี อ าณาเขตตามเขตท่ า อากาศยานนานาชาติ
สุราษฎร์ธานี เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(19) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

