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ก 

 

คำนำ 

 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด

อุบลราชธานี ตามตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่อง ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า -ส่งออกสัตว์น้ำ

ของหน่วยงาน รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ 

และปัจจัยการผลิต (ชื่อเดิม คือ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) โดยมีห้วงเวลาการประเมินผล

ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ผลลัพธ์จากการเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ คือข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 

ประกอบไปด้วย ๕ ส่วนหลัก คือ ๑ วัน-เดือน-ปี ๒ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ ๓ ลักษณะของสัตว์น้ำ ๔ ปริมาณ และ ๕ 

มูลค่า องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อนำมารวบรวมและเชื่อมความสัมพันธ์แล้ว จะกลายเป็นข้อมูลของ สถิติการ

นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ข้อมูลเหล่านี้ นอกจากจะใช้ในการติดตาม

เส้นทางของสินค้า การตรวจสอบลักษณะของสินค้าแล้ว ยังสามารถใช้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งในการกำหนด

ยุทธศาสตร์การผลิตสินค้าสัตว์น้ำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 นอกจากนี้ การเฝ้าระวังลักลอบการส่งออกสัตว์น้ำ ยังเป็นการให้ความร่วมมือกับประเทศปลายทาง

สินค้าเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางสินค้า ส่วน

การเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้าสัตว์น้ำ เป็นการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ที่อาจจะไม่ถูกสุขอนามัย มี

การปนเปื้อน สารเคมี และเชื้อโรคต่างๆ อันจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคภายในประเทศรวมทั้งเป็นการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของสัตว์น้ำที่จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภายในประเทศ 

 รายงานสรุปผลการตรวจเฝ้าระวังลักลอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบ 

การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในพ้ืนที่ที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

รับผิดชอบ คือ จุดผ่านแดนต่างๆ ตามแนวชายแดนที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด

อุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษารายงานฉบับนี้และหากข้อมูลการรายงานครั้งนี้

ผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งกลับไปยังด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ต่อไป 
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ประวัติการจัดตั้งด่านฯ 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางมีที่ตั้ง ณ ส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้น

เมื่อ วันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตาม คำสั่งกรมประมง ที่ 1039/2549 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ

เป็นการภายใน  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 

เลขที่ 410 หมู่ 3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นหน่วยงาน

ในสังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัย

การผลิต (ชื่อเดิม คือ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกันปราบปราม ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการ

นำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้าการครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ประกาศกรมประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี, 2560) 

บุคลากร 

 ปัจจุบันด่านฯมีบุคลากรจำนวน 4 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการจำนวน 2 นาย พนักงานราชการ

จำนวน 1 นายและจ้างเหมาบริการจำนวน 1 นาย  

 

                             ภาพที ่1 บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี 
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พื้นที่รับผิดชอบ 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นด่านตรวจสัตว์น้ำที่อยู่ในกลุ่ม ด่านตรวจสัตว์น้ำทางบก (ส่วน

ตรวจการค้าสัตว์น้ำ, 2552) เจ้าหน้าที่ด่านฯ จะปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันการลักลอบ นำเข้า

ส่งออก และนำผ่าน สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บริเวณจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนที่อยู่ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความยาวตามแนวชายแดนทั้งสิ้น 428 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือน

บ้านจำนวน 2 ประเทศคือ สปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยติดต่อกับแนวชายแดนของ สปป.ลาว เป็น

ระยะทาง 361 กิโลเมตร(แบ่งเป็นแนวเขตแดนทางน้ำมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศมี ความยาว 164 

กิโลเมตรในเขตอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่และบางส่วนของอำเภอ      

โขงเจียม แนวเขตแดนทางบกมีความยาว 197 กิโลเมตร อยู่ในพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร 

อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวยและบางส่วนของอำเภอน้ำยืน) ติดต่อกับแนวชายแดนของราชอาณาจักร

กัมพูชาเป็นแนวเขตแดนทางบกท้ังหมดมีระยะทาง 67 กิโลเมตร ในเขตอำเภอน้ำยืน (ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด

อุบลราชธานี, 2560) 

   โดยแบ่งเป็นด่านพรมแดนถาวร จำนวน 2 จุด และจุดผ่อนปรนจำนวน 5 จุด ดังนี้ 

 ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 1) ด่านถาวร มีจำนวน 2 ด่าน ดังนี้ 

 1.1) ด่านพรมแดนช่องเม็ก ตั้งอยู่เขตรอยต่อพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร - ด่านวังเต่า ของ สปป.

ลาว เป็นจุดผ่านแดนอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ เนื่องจากศักยภาพของจุดผ่าน

แดนที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถพ่ วงทั้งนี้เพราะ

เป็นจุดผ่านแดนที่ติดต่อกันทางบกและเชื่อมต่อกันด้วยถนน ระหว่างถนนหมายเลข 217 ของจังหวัด

อุบลราชธานี กับถนนหมายเลข 10 ของ สปป.ลาว ซึ่งถนนหมายเลข 10 เชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 ของ 

สปป.ลาว ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ปัจจุบันถนนทั้งหมายเลข 217 และหมายเลข 10 ได้รับการพัฒนาเส้นทางโดย

การขยายช่องทางการจราจรพร้อมราดยางอัลฟัสส์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การคมนาคมขนส่ง ทั้ง

การขนส่งสินค้าและการเดินทางของบุคคลทั่วไป โดยเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคม เพ่ือ

เป็นการรองรับการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น. 

 1.2) ด่านพรมแดนปากแซงตั้งอยู่ที่บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ตาม

เส้นทางหลวงหมายเลข 2050 ประมาณ 100 กิโลเมตร จุดผ่านแดนแห่งนี้พรมแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว มี
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แม่น้ำโขงกั้นระหว่างเขตแดน ตรงกันข้ามกับ บ.ตาดสะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาวการ

คมนาคมและขนส่งสินค้าใช้ทางเรือ และแพขนานยนต์ สินค้าออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรการเกษตร

สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เหล็กเส้น ปุ๋ยเคมี สินค้าสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป และสินค้ากสิกรรม 

เป็นต้น เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 - 18.30 น. 

 2) จุดผ่อนปรน มีจำนวน 5 จุดดังนี้ 

 2.1) จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดทำการสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - 

ศุกร์) เวลา 07.00 - 17.00 น. 

             2.2) จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เปิดทำการ

สัปดาห์ละ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 2.3) จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน หมู่ที่ 3 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สัปดาห์ละ 3 

วัน (วันอังคาร พฤหัสบดี อาทิตย์) เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 2.4) จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า หมู่ที่ 1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เปิดทำการสัปดาห์ละ 3 

วัน (วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์)เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 2.5) จุดผ่อนปรนช่องตาอู บ้านหนองแสงหมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ตรงกันข้าม

กับเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก -ยอดมนซึ่งอยู่ความ

ดูแลของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 08.00 - 

15.00 น. 

ด้านราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นจุดผ่อนปรน จำนวน 1 จุด ได้แก่ 

 จุดผ่อนปรนช่องอานม้า ตั้งอยู่บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยตรงข้ามกับกัมพูชา 

บ้านสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 นอกจากนี้ยังมีจุดผ่านแดนที่เรียกว่า ด่านประเพณี ซึ่งเป็น จุดผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ หาก

เป็นช่องทางที่พ้ืนดินติดต่อกันจะนิยมเรียกว่า ช่อง เช่น ช่องเม็ก ช่องอานม้า เป็นต้น และหากเป็นแนวชายแดน

ทางน้ำจะนิยมเรียกว่า จุดจอดเรือ จุดรวมเรือ หรือ ท่าประเพณี จุดผ่านแดนต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดผ่านแดนที่ใช้

เดินทางติดต่อสื่อสาร เยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้องกันตามประเพณีหรืองานบุญต่างๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

นับแต่บรรพบุรุษ (พิชิต, 2559) ในบางครั้งก็นำผลิตผลทางการเกษตร ของป่า หรือผลงานหัตกรรมเล็กๆ น้อยๆ 

มาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อมีการนำระบบเงินตราเข้ามาใช้ จึงเกิดการกำหนดมูลค่าหรือราคา แล้วจึงพัฒนามาเป็น
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การซื้อขายแทนการแลกเปลี่ยน กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามแนวชายแดนหรือจุดผ่านแดนต่างๆ 

ได้มีพัฒนาการจนกลายเป็นตลาดตามแนวชายแดน หรือ การค้าชายแดน (สุณัฐนีย์,2557)  

 

  ภาพที ่2 จุดผ่านแดนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพที ่3 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุณฑริก 

 
ภาพที ่4 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น้ำยืน 
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ภาพที ่5 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า            
           อ.โขงเจียม 

 
ภาพที ่6 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน      
           อ.โขงเจียม 
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ภาพที ่7 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง           
           บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร 

 
ภาพที ่8 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง      
           อ.นาตาล 
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ภาพที ่9 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล อ.เขมราฐ 

 
ภาพที ่10 แสดงเส้นทางและระยะทางจากจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ถึง                                                            
             ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี 
  



9 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนของจุดผ่านแดนที่เปิดทำการในเขตรับผิดชอบ ด่านฯ 

มีเจ้าหน้าทีเพียง 4 นาย ให้บริการด้านการออกใบอนุญาต ประชาสัมพันธ์ระเบียบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและ

ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบการออกใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ระบบ  FSW) จำนวน 1 

นาย ควบคุม ตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก (เป็นที่ตั้งสำนักงาน และเป็นการ

ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน) จำนวน 1 นาย และเจ้าหน้าที่จำนวน 2 นาย 

ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดนอ่ืนๆ  (การตรวจป้องกันการลักลอบ

นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน) โดยจุดผ่านแดนเหล่านี้มักจะเปิดทำการในวันและเวลาใกล้เคียงกัน 

(ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.) อย่างน้อย 2 จุดต่อวัน และด้วยระยะทางในแต่ละจุดผ่านแดนที่ห่างกัน

ประมาณ 30 – 100 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 นายที่ปฏิบัติงานตรวจฯ นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จึงสามารถ

ปฏิบัติงานได้เพียงวันละ 1 จุดโดยเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รับจากสายข่าวหรือโดยการสุ่ม 

แต่ด้วยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงสามารถปฏิบัติงานตรวจฯ นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ได้เพียงเดือนละ 2 

ครั้ง นั้นจึงมีโอกาสที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  

 ด้วยข้อจำกัดด้านระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงานในจุดผ่านแดนต่างๆ กับจำนวนบุคลากรของ

ด่านฯ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น ด่านฯ จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็น

หลัก ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานด่านฯ จากการศึกษาข้อมูลการส่งออกและการปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน 

ด่านฯ ได้จำแนกผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ จะส่งออกสินค้าสัตว์น้ำวัน

ละครั้งๆ ละประมาณ 300 - 3,000 กิโลกรัม และผู้ประกอบการรายเล็ก (เป็นผู้ค้าสินค้าในตลาดสดช่องเม็ก) 

จะมีพฤติกรรมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมไปกับสินค้าชนิดอ่ืนๆ โดยใช้รถเข็นหรือล้อเข็นเป็นพาหนะ ซึ่ง

พาหนะนี้เป็นของผู้ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ไม่ใช่พาหนะของผู้ประกอบการ (เจ้าของรถเข็น

เกือบทั้งหมดเป็นชาว สปป.ลาว) ปริมาณการส่งออกตั้งแต่ 10 - 1,000 กิโลกรัม โดยทยอยส่งออกในช่วงเวลา

ทำการของจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก (ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจาก แขวงจำปาสักและแขวงอ่ืนๆ ในภาคใต้ของ 

สปป.ลาว) ส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อรายเดิมๆ และสินค้าสัตว์น้ำที่ส่งออกมักจะเป็นชนิดเดิมๆ ซึ่งสินค้าสัตว์น้ำที่มี

ปริมาณน้อยกว่า 50 กิโลกรัม จะถูกทับด้วยสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งยากในการตรวจสอบ อาจจะเป็นช่องทางการลักลอบ

ส่งออกอีกช่องทางหนึ่ง 
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 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านฯ ในบางส่วนต้องเข้าร่วมงานประชุมหรือร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ จึงเหลือ

เจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เพียง 2-3 นาย บางครั้งเหลือเจ้าหน้าที่เพียง 1 นาย เป็นผลให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน

การปฏิบัติงาน จึงมีโอกาสที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 

 เอกสารประกอบการนำเข้า-ส่งออก เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้มีการลักลอบฯ เนื่องจากพ้ืนฐาน

ของจุดผ่านแดนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีวิวัฒนาการมาจากการค้าชายแดน (ตลาดนัดชายแดน) ประชาชน

ทั้งสองประเทศจะคุ้นเคยกับการแจ้งขออนุญาตด้วยวาจาและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ จำเป็นต้องมี

เอกสารมาประกอบ กับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกในแขวงจำปาสัก 

สาละวัน และสะหวันนะเขด มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วยเงินสด เป็นหลัก    

 

ภาพที ่11 แนวความคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและปัจจัย

การผลิต ในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท-19 ทางจังหวัด

อุบลราชธานีได้มีคำสั่งจังหวัดและประกาศจังหวัด ให้การขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กดำเนินการ

ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด นั่นคือ ผู้ประกอบการรายเล็กจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกสินค้าอย่าง

เต็มรูปแบบ พาหนะที่ลำเลียงสินค้าเป็นรถกระบะ มีสินค้าหลายชนิดบรรจุเต็มคันรถและปิดด้วยแผ่นพลาสติก

ขนาดใหญ่ จึงค่อนข้างยากลำบากในการตรวจสอบ ชนิด และ ปริมาณ สินค้าที่ชัดเจน จึงอาจจะเป็นอีก
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ช่องทางหนึ่งในการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้า แต่อย่างไรก็ดี ทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด

อุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเป็นประจำ พร้อม

ทั้งขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายเล็ก   

  
ภาพที่ 12 การขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการรายเล็ก 
ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือโรคโควิท-19 

ภาพที่ 13 การขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการราย
เล็ก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร
น่า 2019 หรือโรคโควิท-19 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-
ปัจจุบัน(ส.ค.) พ.ศ. 2563 

 

แผน และผลการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรมเฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก  สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

พื้นที่
ปฏิบัติงาน 

เดือน/ แผน / ผล (หน่วยนับ : ครั้ง) 
รวม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

310 207 350 279 440 291 350 407 310  1,760 1,184 

นอกพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

120 0 135 0 170 0 135 0 120 0 680 0 

รวม 430 207 480 279 610 291 485 407 430  2,740 1,184  
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สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพ้ืนที่

ปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน 1,760 ครั้ง ผลการปฏิบัติงาน 1,184 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ และการตรวจป้องกัน

การลักลอบการนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีแผนการ

ปฏิบัติงาน 680 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานจำนวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0   

 จะเห็นว่าผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระหว่างเดือน เมษายน- สิงหาคม 2563 ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่อง

ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงการควบคุมภาวะการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท-19 

(Coronavirus 2019 : COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มี ประกาศ หนังสือสั่งการ และคำสั่งจังหวัด ให้

ระงับการเดินเข้าออกในทุกจุดผ่อนปรนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และจุดผ่าน

แดนถาวรช่องเม็ก กับ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วนของ 

จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ลดเวลาการเข้าออกจุดผ่านแดนฯ จากเดิม 06.00 – 20.00 น. เป็น 06.00 – 18.00 น. 

โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน และตอ้งผ่านการตรวจคัดกรอง โรคติดต่อไวรัส

โคโรน่า 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน

ถาวรช่องเม็กแล้วเท่านั้น และได้ (รายละเอียดแสดงไว้ที่ภาคผนวก)  

 จากเหตุการณ์การควบคุมภาวะการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท -19 

(Coronavirus 2019 : COVID-19) ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและระดับประเทศ จึงส่งผลให้มีระยะเวลาเพ่ือ

การส่งออกสินค้าของแต่ละวันลดลง ประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ถูกยกเลิก การเดินทางเพ่ือ

กิจกรรมอ่ืนๆ มีน้อยลง จึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้มีคำสั่งซื้อสินค้าน้อยลง ดังนั้น การขอ

อนุญาตส่งออกสินค้าจึงน้อยลงเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำ

จังหวัดอุบลราชธานีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
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ปัญหา อุปสรรค  

ในการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และ

ปัจจัยการผลิต จำแนกออกได้ 5 ข้อ 

1. ระยะทางและจำนวนจุดผ่านแดน  

 จังหวัดอุบลราชธานีมีระยะทางตามแนวชายแดนทั้งสิ้น 428 กิโลเมตร จุดผ่านแดนถาวรจำนวน 2 จุด 

จุดผ่อนปรนทางการค้าจำนวน 6 จุด โดยจำแนกเป็น  

 1.1 การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 

20.00 น. ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานปกติ เป็นพ้ืนที่ที่ให้บริการออกใบอนุญาตและการ

ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการ

ผลิต 

 1.2 การปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ เป็นการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์

น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ย่อย คือ จุดผ่านแดนทางบกและจุดผ่านแดน

ทางน้ำ   

 1.2.1 จุดผ่านแดนทางบก ประกอบด้วย  

 จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู อ. บุณฑริก เปิดทำการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

 จุดผ่อนปรนทรงการค้าช่องอานม้า อ. น้ำยืน เปิดทำการวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 1.2.2 จุดผ่านแดนทางน้ำ ประกอบด้วย  

 จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านด่านเก่า อ.โขงเจียม เปิดทำการวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 08.00 – 

12.00 น 

 จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม เปิดทำการ วันอังคาร พฤหัสบดี อาทิตย์ เวลา 

08.00 - 16.00 น. 

 จุดผ่อนปรนทางการค้าท่าปากป้อง อ. โพธิ์ไทร เปิดทำการ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 จุดผ่อนปรนทางการค้าท่าเทศบาล อ. เขมราฐ เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

 จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อ. นาตาล เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 18.30 น.  
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 การปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวัน เนื่องจากผู้ประกอบการนำเข้า -

ส่งออก/ตัวแทนออก ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทุกวัน พร้อมทั้งการควบคุมและ

ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก ให้เป็นไปตามการขออนุญาตและดำเนินการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ

นำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ 

 การปฏิบัติงาน นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเวลาทำการเปิด -ปิด ของจุดผ่านแดนต่างๆ มีการ

ดำเนินการพร้อมกันอย่างน้อย 2 จุดผ่านแดนต่อวัน  

 ปัญหา และ อุปสรรค คือ พ้ืนที่ปฏิบัติงานด้าน จุดผ่านแดนทางบก กับ จุดผ่านแดนทางน้ำ มีเวลาทำ

การเปิด-ปิด ในช่วงเวลาเดียวกันหลายจุด แต่มีชุดปฏิบัติงานเพียง 1 ชุด จึงอาจจะมีโอกาสในการลักลอบ

นำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  

2. จำนวนบุคลากร  

 ตามโครงสร้างของด่านฯ มีเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 5 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการจำนวน 3 นาย 

ตำแหน่งนักวิชาการประมงจำนวน 2 นาย (ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านฯ 1 นาย) เจ้าพนักงานประมงจำนวน 1 

นาย พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 นาย และจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 นาย แต่

ปัจจุบันมีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติงานจำนวน 2 นาย (ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านฯ 1 นาย 

เจ้าหน้าที่ด่านฯ จำนวน 1 นาย)    

 ดังนั้น ณ เวลาปัจจุบันจึงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านฯ จำนวน 4 นาย สามารถจัดชุดปฏิบัติงาน

ได้เพียง 2 ชุด โดยปฏิบัติงานเป็นประจำ ณ ที่ตั้งสำนักงานจำนวน 1 ชุด และปฏิบัติงานตรวจป้องกันการ

ลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นอกพ้ืนที่หรือนอกท่ีตั้ง

สำนักงานจำนวน 1 ชุด (ภายใต้เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านฯ ไม่ติดราชการหรือ

ร่วมงานประชุมของหน่วยงานอื่นๆ หรือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครบทั้ง 4 นาย) 

  ปัญหา และ อุปสรรค คือ ชุดปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซาก

สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต มีเพียงชุดเดียวจึงไม่เพียงพอกับจำนวนจุดผ่านแดนที่เปิดทำการ 

จึงอาจจะมีโอกาสในการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการ

ผลิต  
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3. งบประมาณ  

 ตามที่ด่านฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก 

สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นอกพ้ืนที่หรือนอกที่ตั้งสำนักงาน ได้เพียง

เดือนละ 2 ครั้ง  

 ปัญหา และ อุปสรรค คือ จุดผ่านแดนต่างๆ เปิดทำการเกือบทุกวัน ในภาพรวมทั้งจุดผ่านแดนทางบก 

กับ จุดผ่านแดนทางน้ำ เปิดทำการทุกวัน แต่ปัจจุบันตามงบประมาณที่ด่านฯ ได้รับการจัดสรร สามารถออก

ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการ

ผลิต ได้เพียงเดือนละ 2 ครั้ง จึงอาจจะมีโอกาสในการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ 

ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต   

4. เอกสารประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ  

 การนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำผ่านจุดผ่านแดนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตชายแดนที่ติดกับ 

สปป. ลาว จะนำเข้า-ส่งออกในเชิงพาณิชย์ ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นหลัก พบการนำเข้า -ส่งออกผ่าน

จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล อำเภอเขมราฐ จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า อำเภอโขงเจียม และจุดผ่อนปรนช่องตาอู 

อำเภอบุณฑริก เป็นครั้งคราวและไม่บ่อยครั้ง ส่วนจุดผ่านแดนอ่ืนๆ และจุดผ่านแดนที่ติดต่อกับราชอาณาจักร

กัมพูชา ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเพ่ือการยังชีพ และยังไม่เคยมีผู้ประกอบการ

นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ ยื่นคำร้องขออนุญาตนำเข้า -ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำผ่านจุดผ่านแดน

เหล่านี้ 

 จากการที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เคยมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่

ของ แผนกเลี้ยงสัตว์ และ การประมง ด่านกักกันสัตว์สากลวังเต่า แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ที่ปฏิบัติงานประจำ 

ณ ด่านสากลวังเต่า เจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์สากลวังเต่า แจ้งว่าต้องการเพียงหนังสือที่แสดงว่าได้รับการ

อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของกรมประมงฝั่งไทย ซึ่งก็คือ ใบอนุญาตจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

เท่านั้นก็เพียงพอ  

 ในส่วนของเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จาก ประกาศกรมประมง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 11 

(6) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ/ตัวแทนออกของ ต้องนำใบขนสินค้าขาออกของกรม

ศุลกากร มาประกอบการตรวจปล่อยสินค้า นั้น พบว่า ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำประเภทราย
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เล็ก (มีปริมาณการนำเข้า-ส่งออก ระหว่าง 10 – 1,000 กิโลกรม โดยส่วนใหญ่พบการส่งออกครั้งละ 50 – 100 

กิโลกรัม) เกือบทั้งหมดไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นเพ่ือขอตรวจปล่อยสินค้าได้ เนื่องจากมูลค่าของ

สินค้าส่งออกต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการออกใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร  

 ปัญหา และ อุปสรรค คือ ถึงแม้ว่า ด่านพรมแดนช่องเม็ก จะได้รับการยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่านแดน

ถาวรแล้ว แต่ในส่วนของการดำเนินการค้าขายของประชาชนที่อาศัยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กและด่าน

สากลวังเต่า สปป.ลาว ยังคงมีลักษณะของการค้าขายในรูปแบบ การค้าวิถีชาวบ้านผสมกับการค้าชายแดน ซึ่ง

กรมศุลกากรมีระเบียบมารองรับการค้าลักษณะเช่นนี้ (การเก็บภาษีปากระวางในหมวดของสินค้าเบ็ดเตล็ด และ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการเพ่ือส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน) 

การมีกฎหมาย ระเบียบการนำเข้า-ส่งออก ที่ยุ่งยากและซับซ้อน อาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลักลอบ

นำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต   

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา่ 2019 หรือโรคโควิท-19   

 5.1 เนื่องจากมีคำสั่งของศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว เรื่องการ

ระงับการเปิด-ปิด จุดผ่อนปรนในพ้ืนที่ชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้การควบคุมโรค

ระบาดโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทำให้การนำเข้า ส่งออกสินค้าได้มีการอนุญาตให้ผ่านที่จุดผ่าน

แดนถาวรช่องเม็กเพียงแห่งเดียว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ก ารออกตรวจป้องกันการ

ลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย  จุดผ่อนปรน จำนวน 6 จุดและจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 1 จุดไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

 5.2 การนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ไม่อนุญาตให้มี

การส่งสินค้าด้วยรถล้อเข็น ซึ่งโดยปกติแล้วการขนส่งสินค้าจำพวกอาหารทะเลในตลาดช่องเม็กที่มีร้านค้าของ

ผู้ประกอบการอยู่หลายรายนั้นจะขนส่งสินค้าได้ตลอดทั้งวัน ตามความต้องการซื้อของคู่ค้าจาก สปป.ลาว วันละ

หลายรอบในช่วงเวลาการเปิด-ปิดของด่าน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการขนส่ง โดยใช้รถยนต์

ในการขนส่ง 2-3 วันต่อครั้งเพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่งและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตามประกาศ

จังหวัดอุบลราชธานี  

 ปัญหา และ อุปสรรค คือ อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณสินค้าสัตว์น้ำระหว่าง 50 – 100 กิโลกรัม 

ถูกจัดเรียงไว้ตอนล่างหรือตอนกลางในกระบะบรรทุกของรถยนต์ซึ่งค่อนข้างลำบากในการรื้อเพ่ือตรวจสอบ  จึง

อาจจะมีโอกาสในการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ระยะทางจำนวนจุดผ่านแดน และจำนวนบุคลากร   

 เพ่ือให้การให้บริการออกใบอนุญาตให้นำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและการปฏิบัติงานตรวจป้องกันการ

ลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เกิดประสิทธิผลอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีชุดปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ชุด โดยแยกเจ้าหน้าที่ด่านฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านฯ 

แยกออกเป็นอิสระ นั่นคือ มีเจ้าหน้าที่ของด่านฯ อย่างน้อย 7 นาย โดยเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการที่

ผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตรประมง จำนวน 3 นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด   

2. งบประมาณ  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือนอกที่ตั้งสำนักงาน เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมอีกอย่างน้อย 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีชุดปฏิบัติงานตรวจ       

ป้องกันฯ 2 ชุด (ชุดปฏิบัติงานด้านจุดผ่านแดนทางบก 1 ชุด และชุดปฏิบัติงานด้านจุดผ่านแดนทางน้ำ 1 ชุด)  

4. เอกสารประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ 

 ในส่วนของเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ตามข้อ 11 (6)  ใน

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 

2561 นั้น ควรยกเลิก เพราะการพิจารณาให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก/ตัวแทนออกของ ดำเนินการจัดใบขน

สินค้าของกรมศุลกากรเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากรในพ้ืนที ่ 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา่ 2019 หรือโรคโควิท-19   

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท -19 ได้มีคำสั่งจาก

รัฐบาลและคำสั่งจังหวัด ให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกในจุดผ่านแดนทั้งหมด อย่างไรก็ดี ยังมีคำสั่งจังหวัด

อนุญาตให้ดำเนินการขนส่งสินค้าได้ในบางจุดผ่านแดนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น ส่วนกลาง (กองฯ หรือ 

กรมประมง) ควรจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 

หรือโรคโควิท-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคหรือโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดหาปกรณ์สำหรับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส

โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิท-19 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่    
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ภาคผนวก 

 
 

ค ำสัง่ และประกำศจงัหวดัอบุลรำชธำนี 
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ภาพปฏิบัติงาน ตรวจป้องกันลักลอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ณ ขาเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
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ภาพปฏิบัติงาน ตรวจป้องกันลักลอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ ขาออกจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
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ภาพการปฏิบัติงาน ตรวจปัจจัยการผลิต(อาหารปลา) ณ ขาออก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 
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