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หน้าที่ ขอบเขตและพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 หน้าที ่
 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่น้าเข้า ส่งออก น้าผ่านระหว่างประเทศ และ     การ

น้ามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การด้าเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ  

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยขอบเขตด้านกฎหมายและขอบเขตด้านพื นที่ ดังนี  

 1. ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้อ้านาจของกฎหมาย 

  1.1 พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

                           ม.65 เพ่ือประโยนชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรค

ระบาด รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า ส่งออก เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้าบาง

ชนิดได้  

 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  

                           บทก้าหนดโทษ  :  ม.144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษ

จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ  

  1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

                           ม.31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั งที่น้าเข้า ส่งออก

หรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

                           บทก้าหนดโทษ : ม.68 ผู้ใดน้าเขา้ ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั ง

จ้าทั งปรับ    

  1.3 พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

                           ม.23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า

ชนิดที่รัฐนมตรีประกาศก้าหนด หรือน้าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดี   
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                           บทก้าหนดโทษ : ม.47 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 

23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  1.4 กฎหมายอื่น ๆ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและค้าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
ภาพที่ 1  สรุปการปฏิบัติงานภายใต้อ้านาจของกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 2. ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านพื นที่ ตามค้าสั่งกรมประมง ที่ 49 / 2552 เรื่อง ก้าหนดพื นที่รับผิดชอบของ

ด่านตรวจสัตว์น ้า ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ ดังนี  

 2.1 ปฏิบัติงานตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พื นที่รับผิดชอบ คือ ตามเขตของ 

  2.1.1 ด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ และ 

            2.1.2 ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก 

 2.2 ปฏิบัติงานตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พื นที่รับผิดชอบ คือ ตามอาณาเขตของ ท่าเข้า และ 

ท่าออก ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี 

 3.1 ปฏิบัติงานตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ตามเขตอารักขาศุลกากรของ 

  3.1.1 ด่านศุลกากรช่องเม็ก(พิบูลมังสาหาร) 

  3.1.2 ด่านศุลกากรเขมราฐ 
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พื้นที่ปฏิบัติงาน   ประกอบด้วยพื นที่จ้านวน  2 พื นที่ ดังนี  

 1. พื้นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง จุดผ่านแดนซึ่งเป็นที่ตั งของส้านักงานด่านฯ    

          2. พื้นที่นอกพื้นที่ปฏิบัติงานปกติ หมายถึง จุดผ่านแดนที่ไม่ใช่ที่ตั งส้านักงานด่านฯ  

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทั งยัง

เป็นต้าบลที่ตั งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์

ก่อนพื นทีอ่ื่นๆ ของประเทศและพื นที่บางส่วนของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวน 2 ประเทศ

คือ สปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา  และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีพื นที่ทั งสิ น 

15,774 ตารางกิโลเมตร ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดอ้านาจเจริญและบางส่วนของแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละ

วัน สปป.ลาว ทิศตะวันออกติดกับแขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ้าเภอ เป็นอ้าเภอท่ีติดกับ

แนวชายแดนทั งหมด 8 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมืองใหม่ 

อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอสิรินธร อ้าเภอบุณฑริกและอ้าเภอน ้ายืน มีความยาวตามแนวชายแดนทั งสิ น 428 กิโลเมตร 

โดยติดต่อกับแนวชายแดนของ สปป.ลาว เป็นระยะทาง 361 กิโลเมตร(แบ่งเป็นแนวเขตแดนทางน ้ามีแม่น ้าโขงเป็น

เส้นแบ่งเขตประเทศมีความยาว 164 กิโลเมตรในเขตอ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมือง

ใหม่และบางส่วนของอ้าเภอโขงเจียมและแนวเขตแดนทางบกมีความยาว 197 กิโลเมตร อยู่ในพื นที่บางส่วนของ

อ้าเภอโขงเจียมอ้าเภอสิรินธร อ้าเภอบุณฑริกและบางส่วนของอ้าเภอน ้ายืน ) และติดต่อกับแนวชายแดนของ 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นแนวเขตแดนทางบกทั งหมดมีระยะทาง 67 กิโลเมตร ในเขตอ้าเภอน ้ายืน (ดัดแปลงจาก : 

https://th.wikipedia.org/,5 ส.ค.2559) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงที่ตั งและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 

https://th.wikipedia.org/
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   ตลอดความยาวตามแนวชายแดนทั ง 428 กิโลเมตร ยังมีพื นที่บางจุดที่ราษฎรทั งสองประเทศที่มี

พื นที่ติดต่อกัน ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนับตั งแต่ครั งโบราณกาล ทั งเพ่ือการประสาน

ความสัมพันธ์ที่มีมาต่อกันตั งแต่บรรพบุรุษ เพ่ือการซื อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการักษาผู้ป่วย

และด้วยเหตุผลประการอ่ืนๆ การเดินทางตามเส้นทางนี ระหว่างราษฎรทั งสองประเทศนี  เดิมถือว่าเป็นสิ่งผิด

กฎหมายเพราะเป็นการลักลอบเข้าเมือง ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ปัจจุบันเส้นทางเดินใน

บางส่วนหรือเรียกว่า จุดผ่านแดน บางจุดผ่านแดนได้รับการประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ

การประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆนั นขึ นกับเหตุผลต่างๆและความส้าคัญของจุดผ่านแดนนั นๆ  

 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่านแดน 3 ประเภท จ้านวน 12 จุดผ่านแดน ดังนี  

1.จุดผ่านแดนถาวร จ้านวน 2 จุด  
2.จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า จ้านวน 5 จุด 
3.ด่านประเพณี จ้านวน 5 จุด  
 
 ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดอุบลราชธานี  มีส้านักงานตั งอยู่ ณ อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยตัวอาคาร
ตั งอยู่บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ซึ่งจุดผ่านแดนนี เป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง  บ้านช่องเม็ก  ต.ช่องเม็ก    
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กับ บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว ดังนั น จึงถือว่า จุดผ่านแดนถาวร
ช่องเม็ก เป็นที่ตั งของส้านักงานด่านฯ และเป็นพื นที่ปฏิบัติงานปกติ ส่วนอีก 11 จุดผ่านแดนถือว่าเป็นพื นที่นอก
พื นทีป่ฏิบัติงานปกต ิเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ ทางด่านฯ แบ่งสายการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 สายคือ สายตะวันตก ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องตาอูและจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่อง
อานม้า และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าบ้านด่านเก่า จุดผ่านแดนถาวรบ้าน
ปากแซง และด่านประเพณีบ้านแก้งเกลี ยง เป็นต้น พร้อมกันนี ได้แสดงรายละเอียดจุดผ่านแดนอ่ืนๆในรูปของ
ตารางและภาพ Flow Chart แสดงระยะทางจากที่ตั งส้านักงานถึงจุดผ่านแดนนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ 
  
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดจุดผ่านแดนถาวรต่างๆ 

ล้าดับ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ เวลาท้าการ 
1 ช่องเม็ก อ.สิรินธร ด่านสากล    

วังเต่า 
บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจ้าปา
สัก สปป.ลาว 

08.00 – 20.00 น. 
ทุกวัน 

2 บ้านปากแซง      
อ.นาตาล 

ด่านท้องถิ่น 
ปากตะพาน 

บ้านปากตะพาน เมืองละครเพ็ง 
สปป.ลาว 

ทุกวัน 



5 
 

ตารางที ่2 แสดงรายละเอียดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าต่างๆ 

ล้าดับ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ เวลาท้าการ 
1 ด่านศุลกากร

เขมราฐ อ.เขมราฐ 
ด่านท้องถิ่น 
บ้านนาปาชุม 

บ้านนาปาชุม เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

ทุกวัน 

2 บ้านสองคอน     
อ.โพธิ์ไทร 

ด่านประเพณี บ้านหนองแสง บ้านดอนหมาก
เดื่อ เมืองละครเพ็ง สปป.ลาว 

ทุกวัน 

3 บ้านด่านเก่า       
อ.โขงเจียม 

ด่านประเพณี บ้านใหม่สิงสัมพัน แขวงจ้าปาสัก 
สปป.ลาว 

09.00 – 15.00 น. วัน
อังคาร วันพฤหัสบดีและ
วันศุกร์ 

4 ช่องตาอู           
อ.บุณฑริก 

ด่านประเพณี บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ้าปา
สัก 

08.00 – 15.00 น. วัน
จันทร์ วันพุธและวันศุกร์  

5 ช่องอานม้า        
อ.น ้ายืน 

 บ้านสะตียลกวาง อ.จอมกระสาน 
จ.พระวิหาร ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

09.00 – 15.00 น. วัน
อังคารและวันพฤหัสบดี 

 

ตารางที ่3 แสดงรายละเอียดด่านประเพณีต่างๆ 

ล้าดับ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ เวลาท้าการ 
1 บ้านท่าคันเกวียน 

อ.โขงเจียม 
ด่านประเพณี บ้านคันธงชัย เมืองคงเซโดน 

แขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว 
ทุกวัน 

2 บ้านนาทราย       
อ.นาตาล 

ด่านประเพณี บ้านสนม เมืองละครเพ็ง 
สปป.ลาว 

วันอังคาร 12.00 – 17.00 น. 
วันเสาร์ 06.00 – 12.00 น. 

3 บ้านลาดเจริญ     
อ.เขมราฐ 

ด่านประเพณี บ้านหวาย เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

เปิดท้าการทุกวัน(ตลาดนัด
ไทย-ลาว วันอังคาร 07.30 – 
10.00) น.  

4 บ้านนาแวงใหม่    
อ.เขมราฐ 

ด่านประเพณี บ้านท่าหลวง เมืองปากซอง 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

ทุกวัน (ตลาดวันศุกร์ 06.00 – 
08.00 น.) 

5 บ้านแก้งเกลี ยง    
อ.เขมราฐ 

ด่านประเพณี บ้านสบู่ชัย เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

09.00 – 15.00 น. วันอังคาร
และวันพฤหัสบดี 
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ภาพที ่3 แสดงระยะทางจากที่ตั งส้านักงานด่านฯ ถึงจุดผ่านแดนนอกพื นที่ปฏิบัติงานปกติ 
  

 
ภาพที ่4 แสดงจุดผ่านแดนต่างๆ บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

 


