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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์   
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ   
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับ

นําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกรุงเทพ  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  เขตอําเภอเมือง  อําเภอบางเสาธง  อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

(๒) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง   
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   

(๓) ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   

(๔) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   

(๕) ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอ
เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี   

(๖) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง  และอําเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และตามเขตท่าอากาศยานสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

(๗) ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ  และตามเขตตําบล  
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา  อําเภอโคกสูง  อําเภออรัญประเทศ  
และอําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   

(๘) ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว  และอําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี  และตามเขตท่าเรือ
มาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
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(๙) ด่านกักกันสัตว์ตราด  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติตราด  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอ
คลองใหญ่  จังหวัดตราด 

(๑๐) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๑) ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานบุรีรัมย์  และตามเขตตําบล  

ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย  และอําเภอบ้านกรวด  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(๑๒) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  
อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ 

(๑๓) ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์  อําเภอขนุหาญ  และอําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(๑๔) ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานอุบลราชธานี  และตาม
เขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  
อําเภอบุณฑริก  อําเภอสิรินธร  อําเภอโขงเจียม  อําเภอศรีเมืองใหม่  อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอนาตาล  
และอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

(๑๕) ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ 

(๑๖) ด่านกักกันสัตว์หนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหนองคาย  เขตสถานีรถไฟ
หนองคาย  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม  
อําเภอศรีเชียงใหม่  อําเภอท่าบ่อ  อําเภอเมือง  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  และตามเขตตําบล
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  และตาม
เขตอําเภอปากคาด  อําเภอเมือง  อําเภอบุ่งคล้า  และอําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

(๑๗) ด่านกักกันสัตว์เลย  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว  อําเภอด่านซ้าย  อําเภอภูเรือ  อําเภอท่าลี่  อําเภอเชียงคาน   
และอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

(๑๘) ด่านกักกันสัตว์นครพนม  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง  อําเภอท่าอุเทน  อําเภอเมือง  และอําเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

(๑๙) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่  อําเภอเมือง  และอําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
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(๒๐) ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  
และตามเขตท่าอากาศยานสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

(๒๑) ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
(๒๒) ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
(๒๓) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และตามเขตตําบล

ทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  อําเภอไชยปราการ  
อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(๒๔) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอปาย  อําเภอปางมะผ้า  อําเภอเมือง  
อําเภอขุนยวม  อําเภอแม่ลาน้อย  อําเภอแม่สะเรียง  และอําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(๒๕) ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่ฟ้าหลวง  อําเภอแม่สาย  
อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

(๒๖) ด่านกักกันสัตว์น่าน  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานน่าน  และตามเขตตําบลทุกตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอบ่อเกลือ  อําเภอแม่จริม  อําเภอเวียงสา  และอําเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

(๒๗) ด่านกักกันสัตว์พะเยา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

(๒๘) ด่านกักกันสัตว์ลําปาง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานลําปาง  จังหวัดลําปาง 
(๒๙) ด่านกักกันสัตว์แพร่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแพร่  จังหวัดแพร่ 
(๓๐) ด่านกักกันสัตว์ตาก  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่สอด  และตามเขตตําบล   

ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด   
อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และอําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(๓๑) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  และอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(๓๒) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานพิษณุโลก  และตามเขตตําบล
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
และตามเขตท่าอากาศยานสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

(๓๓) ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๓๔) ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
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(๓๕) ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ  และอําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   

(๓๖) ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

(๓๗) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหัวหิน  เขตท่าเรือ 
น้ําลึกบางสะพาน  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ 
อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี  อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  
อําเภอบางสะพาน  และอําเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๓๘) ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานชุมพร  และตามเขตตําบล   
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และตามเขต
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๓๙) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ
เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๔๐) ด่านกักกันสัตว์ระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขตตําบล   
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และอําเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 

(๔๑) ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต  และตามเขตท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

(๔๒) ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๔๓) ด่านกักกันสัตว์ตรัง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานตรัง  เขตท่าเรือกันตัง  จังหวัดตรัง  
และตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี  เขตท่าเรือน้ําลึกกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

(๔๔) ด่านกักกันสัตว์สงขลา  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  เขตท่าเรือน้ําลึกหาดใหญ่  
เขตสถานีรถไฟคลองแงะ  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน   
ในท้องที่อําเภอสะเดา  และอําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

(๔๕) ด่านกักกันสัตว์สตูล  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือปากบารา  เขตท่าเรือตํามะลัง  และตาม
เขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  และอําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔๖) ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหง  โก - ลก  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหง  โก - ลก  
อําเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  และอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


