
โครงการบังคับใชกฎหมาย

ในความรับผิดชอบของกรมปศุสตัว

โดย
สกม. กสบ. สพส. กสก. อยส. สคบ.



หลักการและเหตุผล
เ พ่ือใหการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว  การทารุณกรรมสัตว 

การใชและจําหนายอาหารและยาสัตว การควบคุมการฆาและการจําหนายเน้ือสัตว

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมปศุสัตวจึงมีความจําเปนตองบังคับ        

ใชกฎหมายอยางตอเน่ืองและจริงจัง  โดยแตงต้ังเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ 

(ชปพ.พญาไท) บังคับใชกฎหมายเชิงรุกและเปนการชวยเสริมประสิทธิภาพใหกับ

เจาหนาที่ในระดับพ้ืนที่จนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองอยางย่ังยืน 



วัตถุประสงค

 เพื่อการบังคับใชกฎหมายเชิงรุก ในกรณีที่เปนเรื่องที่มีผลกระทบที่สําคัญและเปน

ที่สนใจของประชาชน 

 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายโดยรวมกับเจาหนาที่ในระดับพื้นที่

 เพื่อเปนหนวยเฝาระวังและชี้แจงตอบโตฉุกเฉินดานปศุสัตวทางส่ือสังคมออนไลน

 เพื่อสรางทีมบังคับใชกฎหมายดานปศุสัตวใหมีศักยภาพสูงในการปราบปราม

ผูกระทําผิด โดยมีหลักการ รูปแบบ ขั้นตอนเดียวกัน เพื่อปองกัน และปราบปราม

การทําผิดกฎหมาย

 เพื่อเปนการถายทอดองคความรูในการบังคับใชกฎหมายดานปศุสัตวใหกับ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและภูมิภาค



เจาหนาที่ ประกอบดวย
หนวยงาน จํานวนเจาหนาที่ (นาย)

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว

8

สํานักกฎหมาย 2

กองสารวัตรและกักกัน 3

กองควบคุมอาหารและยาสัตว 1

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 2

กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ 2

สํานักงานปศุสัตวเขต 1 1

รวม 7 หนวยงาน รวมเจาหนาท่ี 19 นาย



กฏหมายท่ีเก่ียวของ

 พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 

 กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ



ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. สามารถจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําผิดกฎหมายดานปศุสัตว ในกรณีท่ีเปนเรื่องท่ีมี

ผลกระทบท่ีสําคัญและเปนท่ีสนใจของประชาชน

2. การบังคับใชกฎหมายดานปศุสัตวในระดับพ้ืนท่ีมีผลงานและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น

3. สามารถเผยแพรความรูความเขาใจและชี้แจงตอบโต ขอมูลท่ีไมเปนจริงทางสื่อสังคม

ออนไลนไดอยางถูกตองและรวดเร็วลดโอกาสการเกิดกระแสทางลบตอภาพลักษณของกรมปศุสัตว

4.กรมปศุสัตวมีทีมบุคลากรในการบังคับใชกฎหมายดานปศุสัตวท่ีมีศักยภาพสูง

5. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนกลางและภูมิภาคไดรับการถายทอดองคความรูในการ

บังคับใชกฎหมายดานปศุสัตว 

6. ลดปญหาการแพรกระจายของโรคระบาดสัตว การทารุณกรรมสัตว และทําใหสินคา

ปศุสัตวมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค



ผูรับผิดชอบโครงการ
 สํานักกฎหมาย

 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

 สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

 กองควบคุมอาหารและยาสัตว

 กองสารวัตรและกักกัน

 กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ



สายการบังคับบัญชา (ชปพ.พญาไท)

หัวหนาชุด

ฝายนโยบาย
และแผน ฝายอัตรากําลัง

ฝายการขาว
สืบสวน 

ฝายสงกําลัง
บํารุง 

ฝายส่ือสาร
ประชาสัมพันธ ฝายกฎหมาย 

รองหัวหนาชุด รองหัวหนาชุด

อวตารเบาะแส 



สายการบังคับบัญชาและหนาที่

1. หัวหนาชุด

2. รองหัวหนาชุด 

3. ฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ี รวบรวมขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติงาน

4. ฝายอัตรากําลัง มีหนาท่ี จัดหาอัตรากําลังเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน(รูปแบบหนังสือราชการ)

5. ฝายการขาว/สืบสวน มีหนาท่ี สืบหาขาวหาขอมูล เพ่ือประกอบการจัดทําแผน

6. ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาท่ี สนับสนุนยานพาหนะ อาหาร น้ําดื่ม อุปกรณตางๆ

7. ฝายสื่อสารประชาสัมพันธ มีหนาท่ี ประชาสัมพันธใหนักขาวและประชาชนรับทราบ

8. ฝายกฎหมาย มีหนาท่ี สนับสนุนขอมูลทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน

รวมถึงการขอหมายศาล

9. ผูแจงเบาะแส มีหนาท่ี ใหสงขอมูลมาท่ีฝายแผนและนโยบาย



ภารกิจที่ 1 เน้ือโคนําเขาฉีดไขมันจากประเทศออสเตรเลีย

อธิบดีกรมปศุสัตว สั่งการใหชุดปฏิบัติการพิเศษ นําโดยผอ.สํานักกฎหมาย รวมกับ

เจาหนาท่ีตํารวจกองปราบปรามคุมครองผูบริโภค และเจาหนาท่ีทหารกองกําลังรักษาความ

สงบเรียบรอย เขาตรวจสอบสถานประกอบการจําหนายเนื้อสัตวนําเขา 2 แหง ตามขอ

รองเรียนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522



ภารกิจที่ 1 เน้ือโคนําเขาฉีดไขมันจากประเทศออสเตรเลีย



ภารกิจที่ 1 เน้ือโคนําเขาฉีดไขมันจากประเทศออสเตรเลีย



ภารกิจที่ 1 เน้ือโคนําเขาฉีดไขมันจากประเทศออสเตรเลีย



ขอกฎหมายและการกระทําความผิด
แหงที่ ๑ มีความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงมีความผิด ดังนี้

 มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดต้ังโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจําหนาย

 โทษ มาตรา ๕๓ จําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 อายัดเคร่ืองจักรและเนื้อโคมูลคากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แหงที่ ๒ มีความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซ่ึงมีความผิด ดังนี้

 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖(๑๐) กําหนดประเภทชนิดอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย 

จะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการโฆษณาในฉลาก

 โทษมาตรา ๕๑ ปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

 พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๔ ไมมีใบอนุญาตทําการคาหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง

ซึ่งซากสัตว(ร.๑๐/๑)

 โทษมาตรา ๖๖ จําคุกไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 อายัดผลิตภัณฑไมขออนุญาตใชฉลากมูลคากวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
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