
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

 ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม มีพื นที่รับผิดชอบตลอดล้าน ้าโขงที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่อมต่อและมีจุดผ่านแดน
โดยเรือข้ามฟาก 5 จุด มีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั งคนไทย
และต่างประเทศปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม จึงได้จัดท้าการจัดการองค์
ความรู้วิธีการปฏิบัติการตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน
ของจังหวัดนครพนม 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการองค์ความรู้การตรวจค้น
สัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนของจังหวัดนครพนมฉบับนี          
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม 
                                                                                             กุมภาพันธ์ 2561  



 
 

สำรบัญ 

หน้า 

หลักการและเหตุผล                1 

การตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนตามจุดผ่านแดนถาวร          2         

จังหวัดนครพนม  

 -จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่3              

  -จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม 

 การตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนจุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม        12 
-จุดผ่อนปรนอ้าเภอท่าอุเทน 

-จุดผ่อนปรนบ้านแพง 

-จุดผ่อนปรนอ้าเภอธาตุพนม 

-จุดผ่อนปรนบ้านหนาด 

 คดีจับกุมจากการตรวจค้นสัมภาระ             15 
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กำรจัดกำรองค์ควำมรู ้

เร่ือง 

กำรตรวจค้นสัมภำระและยำนพำหนะของผู้ผ่ำนแดนตำมจุดผ่ำน 
แดนถำวรและจุดผ่อนปรนของจังหวัดนครพนม 

หลักกำรและเหตุผล 

  จังหวัดนครพนมมีพื นที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  3 เป็นสะพานที่ เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย  หมู่ที่  1 บ้านห้อม             
ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค้าม่วน และเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัด
นครพนม   มีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ประการและประชาชนทั งคนไทยและต่างประเทศปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนตามจุดผ่านแดนถาวร
และจุดผ่อนปรนของจังหวัดนครพนม เพ่ือให้การปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม และบังคับ
ใช้กฎหมายของหน่วยงานภายใต้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต ตามพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น ้า พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด ถูกต้อง และเป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงแต่งตั งชุดเฉพาะกิจ เพ่ือปฏิบัติงานตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภายใต้กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต    
เพ่ือป้องกันการลักลอบ น้าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าและสินค้าอ่ืนๆ ที่กฎหมายก้าหนดไว้ 
ตามแนวชายแดน ทั งทางเรือและบก โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในการท้างานการตรวจค้น ดังนี  

1. ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม 
2. ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม 
3. สถานีต้ารวจน ้า 1 ก.10 
4. ด่านศุลกากรนครพนม 
5. สน.เรือ นรข.นครพนม 
6. ด่านตรวจกักพืชนครพนม 
7. ด่านกักกันสัตว์นครพนม 
8. มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง 
9. ตชด.2371 บ้านธาตุ 

ซึ่งการตรวจค้นสัมภาระของด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดนครพนม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนครพนม และการตรวจ          
ค้นสัมภาระของผู้ผ่านแดนจุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม  
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  กำรตรวจค้นสัมภำระและยำนพำหนะของผู้ผ่ำนแดนจุดผ่ำนแดนถำวรจังหวัดนครพนม 

 
การตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนครพนม        

แบ่งออก 2 จุดผ่านแดนถาวร คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 และจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบ
เรือเทศบาลเมืองนครพนม ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผังกำรข้ำมแดน 

 
ผู้ผ่ำนแดน 

 ต ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง 

 
ศุลกำกร 

 

ตรวจหนังสือการเดินทาง 

 

พาสปอร์ตรถ 

 - พาสปอร์ตคน 

- บัตรผ่านแดนชั่วคราว  

รถยนต์โดยสาร 

รถยนต์ส่วนบุคคล 

 
x-ray 

 เครื่องเอ็กซ์สเรย์
สัมภาระและสินค้า 

การตรวจค้นสัมภาระถูกต้อง 

 

การตรวจค้นสัมภาระ  

 

เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ 

 

มอบให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

ผ่านแดน 

 

การตรวจค้นสัมภาระพบของผิดกฎหมาย 
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หมายเหตุ 
     *ให้ระบุจ้านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่ตรวจ  
    **ให้ลงเครื่องหมาย "/" ในกรณีตรวจไม่พบอาหาร = F เครื่องมือแพทย์= M ยาเสพติดฯ = N สารระเหย = V  

       ***ยา = D เครื่องส้าอาง = C วัตถุออกฤทธิ์ = P วัตถุอันตราย = H

บันทึกข้อมูลกำรตรวจสัมภำระ 

ประจ้าวันที…่…....เดือน........................พ.ศ..................                                                               ด่านสะพานมิตรภาพ 3 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ประเทศ

ต้นทาง 
ล้าดับ

ผู้โดยสาร
ที่สุ่มตรวจ 

ผลการตรวจสัมภาระของผู้โดยสาร 
 

น้าผ่าน* เก็บ
ตัวอย่าง 

ตรวจสอบ*
เบื องต้น ไม่พบ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ** 

พบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งมอบ*
ศุลกากร ประเภท   

*** 
ฝ่าฝืน* ไม่ฝ่าฝืน 
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1. จุดผ่ำนแดนถำวรสะพำนมิตรภำพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ 

 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมี  
หน่วยงานศุลกากรดูแลเรื่องการปฏิบัติพิธีการและการขนส่งน้าเข้าส่งออกสินค้า ซึ่งการตรวจค้นสัมภาระและ
ยานพาหนะของผู้ผ่านแดน มีขั นตอนการตรวจค้น 2 ลักษณะ ดังนี  

 ตรวจค้นยานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 

 - รถยนต์ส่วนบุคคลที่ข้ามจากประเทศลาวต้องขับรถยนต์เข้ามาที่ช่องผู้โดยสารขาเข้า 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ท้าการตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะที่ขับขี่ เพ่ือตรวจค้นวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ต้องห้ามตามระเบียบกฎหมายที่เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 
 

                  
                 เจ้าหน้าที่รอตรวจ           ตรวจค้นภายในรถยนต์ 
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ตรวจค้นสัมภาระและสินค้า 
 - ตรวจค้นยานพาหนะรถโดยสาร 

รถโดยสารที่สัญจรผ่านเส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-ค้าม่วน  
คือ รถโดยสารนครพนม – เมืองท่าแขก(ค้าม่วน) เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 12 พ.ย. 2554 ระยะทาง 29 กม.   
ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ในอัตราค่าโดยสาร 70 บาทต่อคน หรือ 18,000 กีบ และมี
รถ shuttle Bus ให้บริการบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพฝั ่ง ไทย และฝั ่งลาว ด้วยอัตราค่าโดยสาร     
20 บาท หรือ 5,000 กีบ  และมีข้อปฏิบัต ิในการยื ่นบ ัตรผ่านแดนไปยังท่าแขก แขวงค้าม ่วน 
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว )  ด่านตรวจคนเข้า เมืองนครพนม เปิดใน         
เวลา 08.30 - 18.00 ณ จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.นครพนม 

ส้าหรั บคนไทยที่ ไ ม่ มี หนั งสื อ เดิ นทาง  ยื่ นค้าขออนุญาตท้าผ่ านแดนชั่ ว คราว   
(Temporary Border Pass) ได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าเทียบเรือเทศบาล ถนนสุนทรวิจิตร (เยื อง
วัดโอกาส) หรือจุดออกหนังสือผ่านแดนด่านอาคารฯสะพานมิตรภาพ ชั น 2 โดยผู้ยื่นค้าขอต้องยื่นด้วย
ตนเองพร้อม บัตรประชาชน ซึ่งการเดินทางของรถโดยสารมีตารางเวลาการเดินรถโดยสารนครพนม– 
เมืองท่าแขก(ค้าม่วน) ดังต่อไปนี  
 

ตารางเวลาการเดินรถ 
เส้นทางนครพนม– เมืองท่าแขก แขวงค้าม่วน   

 
ช่วงการเดินรถนครพนม – เมืองท่าแขก  

นครพนม – เมืองท่าแขก เมืองท่าแขก – นครพนม 
เที่ยววิ่ง เวลาออก เวลาถึง ผู้ประกอบการ เที่ยววิ่ง เวลาออก เวลาถึง ผู้ประกอบการ 

1 07.30 น. 09.00 น. บขส.1 1 07.30 น. 09.00 น. บ.จลส. 1 
2 08.30 น. 10.00 น. บขส.2 2 08.30 น. 10.00 น. บ.จลส. 2 
3 10.00 น. 11.30 น. บ.จลส. 1 3 10.00 น. 11.30 น. บขส.1 
4 11.15 น. 12.45 น. บ.จลส. 2 4 11.15 น. 12.45 น. บขส.2 
5 13.00 น. 14.30 น. บขส.1 5 13.00 น. 14.30 น. บ.จลส. 1 
6 14.30 น. 16.00 น. บขส.2 6 14.30 น. 16.00 น. บ.จลส. 2 
7 16.00 น. 17.30 น. บ.จลส. 1 7 16.00 น. 17.30 น. บขส.1 
8 18.00 น. 19.30 น. บ.จลส. 2 8 18.00 น. 19.30 น. บขส.2 

   
การเดินทางข้ามระหว่างทั งสองประเทศ สามารถเดินทางข้ามไป – กลับได้ 

อย่างสะดวกและง่ายต่อการสัญจร ท้าให้การลักลอบน้าสิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย และการน้า
สินค้าหนีภาษี เข้ามาในประเทศไทยง่ายเหมือนกัน ดังนั  นทุกครั  งที ่มีรถโดยสารผ่านข้าม ระหว่าง
ประเทศ จ้าเป็นต้องท้าการตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะอย่างละเอียด เพื่อไม่เกิดการลักลอบสิ่ง
ผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามอ่ืน ๆ เข้าประเทศ ซึ่งมีวิธีการตรวจยานพาหนะโดยสาร ดังนี  
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1. รถโดยสารวิ่งเข้าช่องการเดินทางขาเข้า 

      
2. เจ้าหน้าที่ท้าการตรวจรถโดยสาร 

               
 
 

                                 

3. ต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารผ่านแดนของผู้โดยสาร  
4. ผู้โดยสารน้าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตรวจสอบ โดยผ่านเครื่อง เอกซเรย์ 
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5. หลังจากสัมภาระผ่านช่องตรวจเอกซเรย์ ผู้โดยสารต้องน้าสัมภาระมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจอีกครั ง 

       
 

6. ตรวจสัมภาระเสร็จเรียบร้อย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือกระท้าผิดกฎหมาย เดินขึ น
รถเพื่อเดินทางต่อไป หากพบผู้กระท้าการขนสินค้าผิดกฎหมาย มอบเจ้าหน้าที่
ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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จากการ เดิ นทางข้ ามผ่ านระหว่ า งสองประ เทศ ทั ง รถยน ต์ ส่ วนบุ คคลและรถ  
โดยสาร ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 พบมีสถิติงานตรวจบุคคลและพาหนะ ข้อมูลจาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ดังนี  
  ตารางที่ 1 – 2 เป็นการสรุปสถิติของบุคคลที่เดินทางระหว่างสองประเทศ โดยจาก
ตารางสรุปได้ว่ามีบุคคล ปี พ.ศ. 2560 ที่เดินทางผ่านด้วยหนังสือเดินทางไทยขาเข้า 135,487 ราย 
ขาออก 137 ,882 ราย หนังสือเดินทางต่างชาติขาเข้า 184 ,560 ราย ขาออก 169 ,073 ราย 
เดินทางด้วยบัตรผ่านแดนไทยขาเข้า 79,619 ราย ขาออก 89,665 ราย และเดินทางด้วยบัตรผ่าน
แดนลาวขาเข้า 41,007 ราย ขาออก 40,481 ราย  
 

ตำรำงท่ี 1 สถิติงำนตรวจบุคคล ปี พ.ศ.2560 

เดือน 
หนังสือเดินทำงไทย หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ บัตรผ่ำนแดนไทย บัตรผ่ำนแดนลำว 
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก 

มกราคม 11408 11710 13856 16171 10911 12251 4406 5151 

กุมภาพันธ ์ 9668 9755 18446 11619 5616 6886 4296 4181 

มีนาคม 11176 11237 15346 12892 6354 7957 4170 3990 

เมษายน 11737 11974 16695 16112 7174 8852 3312 3407 

พฤษภาคม 13922 14048 15690 12836 5510 7057 2700 2663 

มิถุนายน 10459 10453 15425 14219 5185 2941 2941 2679 

กรกฎาคม 12842 12839 16248 15585 6921 8216 2268 2450 

สิงหาคม 11721 11787 15696 15684 5912 7165 2093 2363 
กันยายน 8999 9414 13331 12368 5206 5795 3169 2378 
ตุลาคม 10528 10525 15153 14465 8580 8012 3200 3667 

พฤศจิกายน 10810 11262 13713 12118 5434 6413 3915 3541 
ธันวาคม 12217 12878 14961 15004 6816 8120 4537 4011 

 

ตำรำงท่ี 2 สรุปสถิติงำนตรวจบุคคล 

ปี พ.ศ. 
หนังสือเดินทำงไทย หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ บัตรผ่ำนแดนไทย บัตรผ่ำนแดนลำว 
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก 

2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187 
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405 
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862 
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019 
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129 
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580 
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751 
2556 47,796 49,120 144,927 129,120 39,558 41,438 81,161 79,681 
2557 58,328 61,257 151,514 146,220 44,482 47,112 76,953 75,903 
2558 84,912 87,084 159,993 146,370 78,584 92,007 78,819 76,099 
2559 104393 105792 161235 144666 102559 118620 70575 74492 
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ตารางที่ 3 – 4  เป็นตารางแสดงสถิติยานพาหนะ ปี พ.ศ.2560 ของการเดินทางด้วย 
ยานพาหนะต่าง สรุปได้ดังนี   เดินทางเข้าออกประเทศด้วยรถยนต์เก๋งขาเข้า 13 ,748 คัน ขาออก 
15,272 คัน รถยนต์กระบะขาเข้า 20,832 คัน ขาออก 23,820 คัน รถตู้ขาเข้า 2,107 คัน ขาออก 
2,472 คัน และการขนสินค้าผ่านข้ามประเทศทั งขาเข้าและออกด้วยรถบรรทุก/พ่วงขาเข้า 93,158 คัน 
ขาออก 90,497 คัน 

 
ตำรำงท่ี 3 สถิติยำนพำหนะ ปี พ.ศ.2560 

เดือน 
รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุก/พ่วง 

เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก 
มกราคม 1208 1589 1923 2613 200 302 6314 6594 

กุมภาพันธ์ 1378 1466 2099 2259 229 254 5380 5330 
มีนาคม 1434 1511 2204 2374 205 255 7025 6661 
เมษายน 1327 1427 2093 2341 195 229 7179 7221 

พฤษภาคม 1234 1404 1886 2166 159 171 9689 9315 
มิถุนายน 1145 1224 1680 1876 158 177 7558 7351 
กรกฎาคม 974 1139 1418 1727 114 152 10695 10176 
สิงหาคม 869 1098 1374 1766 107 143 7247 7246 
กันยายน 1017 1007 1493 1526 230 222 7558 6839 
ตุลาคม 931 986 1398 1529 177 180 6658 6036 

พฤศจิกายน 989 1183 1434 1808 144 180 8938 8864 
ธันวาคม 1242 1238 1830 1835 189 207 9157 9074 

รวม 13748 15272 20832 23820 2107 2472 93158 90497 
 

 

ตำรำงท่ี 4 สรุปสถิติงำนตรวจพำหนะ ปี 2560 

ปี พ.ศ. 
รถยนต์ไทย รถยนต์ต่ำงชำติ รวม 

เข้ำ ออก เข้ำ ออก  

2553 8,048 8,749 9,234 9,310 35,341 

2554 11,656 12,614 14,598 14,097 52,965 
2555 23,964 24,970 26,218 24,346 99,498 
2556  28,284     28,221     32,162  32,402  121,069  
2557 37,630 36,814 33,129 33,678 141,251 
2558 41,422 39,759 38,885 38,924 158,990 

2559 55,499 57,156 45,961 48,273 109,315 

2560 94,259  98,989 38,314   35,807 138,666 
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2.  จุดผ่ำนแดนถำวรท่ำเทียบเรือเทศบำลเมืองนครพนม 
ด่านศุลกากรนครพนม  เป็นด่านศุลกากรทางบก  อยู่ติดเขตแดนไทยกับสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแม่น ้าโขงเป็นเส้นกั นเขตแดน  ตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2481 ตามกฎระทรวงการ
คลัง ปี 2481 ด่านศุลกากรในอดีตได้อาศัยอาคารของท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนม         
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี ยังเปิดใช้บริการ ให้ประชาชนทั งฝั่งไทย และ สปป.ลาว 
เดินทางไปมา และซื อขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งการเดินเรือและอัตราค่าบริการเดินเรือ ดังนี  

 

    

  การเดินทางข้ามระหว่างประเทศผ่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ผู้เดินทางจะต้องมี
หนังสือเดินทางทุกครั ง ส้าหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถยื่นค้าขออนุญาตท้าผ่านแดนชั่วคราว 
เพ่ือที่เดินทางข้ามประเทศ 
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จากนั นผู้โดยสารที่เดินทางข้ามประเทศจะต้องเดินขึ นไปท่าเทียบเรือ เพ่ือซื อตั๋วเรือ 

 

จากนั นผู้โดยสารที่ซื อตั๋วเสร็จเรียบร้อยจะต้องเดินไปที่ช่องตรวจหนังสือเดินทาง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล เมื่อผู้โดยสารทั งสองประเทศตรวจหนังสือเดินทางแล้ว เดินเข้าไปรอที่      
ท่าเทียบเรือให้เจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบสัมภาระ โดยมีวิธีดังนี          

                 

                                  ตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

 

               ตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า         ตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออก 
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กำรตรวจค้นสัมภำระและยำนพำหนะของผู้ผ่ำนแดนจุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม 
 

 
 

  



-13- 
 

  จุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม เป็นพื นที่ชายแดนที่อนุญาตให้ประชาชนชาวลาวเข้ามาซื อ-ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามา - เย็นกลับ แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวไทยเดินทางออกไปยังฝั่ง 
สปป.ลาว  โดยเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า จ้านวน 4 จุด ตามค้าสั่งจังหวัดนครพนม ดังนี  

 

1. จุดผ่อนปรนอ้าเภอท่าอุเทน 
ที่ตั ง หมูท่ี ่3  ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตรงข้ามเมืองหินบูน แขวงค้าม่วนประเทศ  

สปป.ลาว เวลาท้าการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น. 
2. จุดผ่อนปรนบ้านดอนแพง 

ที่ตั ง หมู่ที่ 7  ต.บ้านดอนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ตรงข้ามบ้านบุ่งกวาง เมืองปาก 
กระดิ่ง แขวงบริค้าไซ ประเทศ สปป.ลาว เปิดท้าการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์เวลา 08.00-16.00 น. 

3. จุดผ่อนปรนอ้าเภอธาตุพนม 
ที่ตั ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตรงข้ามบ้านปากเซ เมืองหนองบก   

แขวงค้าม่วนประเทศ สปป.ลาว เวลาท้าการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 07.00-15.00 น. 
4. จุดผ่อนปรนบ้านหนาด 

ที่ตั ง หมู่ที่ 2 บ้านหนาดท่า ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ตรงข้ามกับบ้านปากเป่ง   
แขวงค้าม่วนประเทศ สปป.ลาว เวลาท้าการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 07.30 - 15.00 น. 

ซ่ึงมีหน่วยงานต่างๆ ในพื นที่ ได้แก่ ตม., ศุลกากร, ตชด., นรข., ปศุสัตว์, สภ.,ตรวจสัตว์น ้า 
และฝ่ายปกครอง เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ ในการควบคุมไม่ให้ประชาชนลาว ที่เข้ามายังจุดผ่อนปรนหลบหนี
ออกไปนอกเขตจุดผ่อนปรน 
  การตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของประชาชนชาวลาวที่เข้ามาซื อ-ขายสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จุดผ่อนปรนบ้านแพง, จุดผ่อนปรนท่าอุเทน, จุดผ่อนปรนบ้านหนาด และจุดผ่อนปรนธาตุพนม          
มีวิธีการตรวจค้น ดังนี  
 
 

      ชาวลาวขนสัมภาระและสินค้าขึ นจากเรือ         เจ้าหน้าที่ตรวจค้น 
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  การขนถ่ายสินค้าจากจุดผ่อนปรนของทั ง 4 จุดผ่อนปรน จะมีการขนถ่ายสินค้าทางเรือ 

 

                 

 

 

 

 

เดินตรวจสนิค้า           ตรวจสินค้าท่ีน้าลงเรือ 

ชุดตรวจค้น 

ขนสินค้าลงเรือ 
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คดีจับกุมจำกกำรตรวจค้นสัมภำระ 

จากการตรวจค้นสัมภาระและยานพาหนะของผู้ผ่านแดนตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อน
ปรนของจังหวัดนครพนม เมื่อตรวจพบสิ นค้าหรือสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะเข้าท้าการตรวจ ยึด และมอบให้
เจ้าหน้าที่ด้าเนินคดีต่อไป เช่น 

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ได้ร่วมกันตรวจค้นรถยนต์ส่วนบุคคล บริเวณจุดผ่านแดนถาวร 
นครพนม สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 เนื่องจากสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากร หรือของ
ต้องห้าม หรือของต้องก้ากัด ที่ยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ถิ่นก้าเนิดจากต่างประเทศ 
หนังจระเข้ฟอกส่วนขาและส่วนท้อง ลูกไก่สายพันธุ์ดองเต๋า(Dong Tao) และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ประเภท
กระรอกมีชีวิต ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 
23, 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 92 แห่งพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ประกอบ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงได้ยึดและอายัด
ของกลางดังกล่าวตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้าเนินการตามกฎหมาย   ต่อไป ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจพบกระรอก มีชีวิต 
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ตรวจพบหนังจระเข้น ้าจืด 

เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ท้าลายของกลาง (ไก่สายพันธุ์ Dong Tao) 
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