
  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ภายในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒1 กรกฏาคม 255๗



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ชุดปราบปรามกองพลทหารราบที่ ๑๑  เจ้าหน้าที่

องค์การอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่ง
หน่ึงในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ พบยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา สารเคมีส าหรับผลิต
ยาสัตว์ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบรรจุยาสัตว์ และเครื่องจักรกลในการผลิต ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ตรวจสอบจึงได้กระท าการยึดยาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆและอายัดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ไว้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคดี



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้กองบังคับการปราบปรามการ

กระท าความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ไม่มีใบอนุญาตผลิตยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ มาตรา 12 
- ขายยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4)

        ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

   สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโกดงัเกบ็สินคา้ไวเ้พ่ือจ าหน่ายของโรงงานผลิตอาหารสตัวท่ี์จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา   เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสตัว ์จึงไดท้ าการเขา้ตรวจสอบพบยาส าหรับสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนต ารับ
ยาและแชมพูต่อตา้นแบคทีเรียท่ีแสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสิ่งผิดกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมาย             
ของชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์
ตรวจสอบร้านจ าหน่ายอาหารและยาสัตว์

ภายในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒
จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม 255๗



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ชุดปราบปรามกองพลทหารราบที่ ๑๑  และ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นร้านขายอาหารและยาสัตว์แห่งหน่ึงในท้องที่จังหวัด
สมุทรปราการ พบอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบจึงได้
กระท าการยึดไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้กองบังคับการปราบปราม

การกระท าความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
-ขายยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา มาตรา ๗๒(4) 

        ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
-ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียน มาตรา ๓๑(๔)

        ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25๒๕



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

ตรวจสอบโรงงานผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์เถ่ือน
ภายในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕

จังหวัดล าพูน
วันที่ ๖ มีนาคม 255๗



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ร่วมกันเข้า

ตรวจค้นโรงงานผลิตยาส าหรับไก่ชนและร้านจ าหน่ายยาสัตว์ อาหารสัตว์ที่เป็น
เครือข่ายกับโรงงานดังกล่าว ในท้องที่จังหวัดล าพูน พบมีการผลิตและจ าหน่ายยา
สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและจ าหน่ายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ชุด
เฉพาะกิจสามารถยึดของกลางที่เป็นยาสัตว์ อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต ไว้ กว่ าร้ อยรายการและท าการอา ยัด เครื่ อ ง จักรที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต             
จ านวน ๑๑ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๑๕ ล้านบาท เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคดี



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์  ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ท่ีสถานีต ารวจภูธร

อ าเภอเมืองล าพูน จ.ล าพูน ในข้อหา 
- ข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12
- ข้อหาผลิตและขายยาที่มิได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4)

        ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
-ข้อหาขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๑๕

        ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผดิตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของชุด
เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

ตรวจสอบร้านขายยาสัตว์ อาหารสัตว์ภายในท้องที่  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2558



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

                        การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
ในการ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ใน พ้ืน ท่ีก รุง เทพมหานคร                    

ของชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์  ในคร้ังน้ีได้กระจายก าลังไปยงัร้านต่างๆทั้ งหมด จ านวน ๖ จุด                
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีชุดเฉพาะกิจฯ ตรวจคน้ภายในร้านของแต่ละร้านพบการกระท าความผิดทั้งขายยาสัตวไ์ม่ได้
ข้ึนทะเบียน   ไม่มีใบอนุญาตขายยาสัตว ์ ไม่มีใบอนุญาตอาหารสัตว ์ ขายอาหารสัตวท่ี์เส่ือมคุณภาพ   
และอาหารสัตวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน  ชุดเฉพาะกิจไดย้ึดของกลางทั้ง ๖ จุดไวจ้  านวนหลายร้อยรายการ 
รวมมูลค่ากวา่ ๗ แสนบาท



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดของแต่ละร้านไว้ตามพ้ืนท่ีความดูแล

ของสถานีต ารวจตามท้องท่ีน้ันๆของกรุงเทพฯ โดยรวบการกระท าความผิดของผู้ประกอบการได้ดังน้ี
-ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12  
-ขายยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4) 

         ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
-ขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 15 
-ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาตรา ๕๖(4) 

         ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.25๕๘



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

กวาดล้างการจ าหน่ายยาสัตว์ อาหารสัตว์เถื่อน
ในตลาดนัดสวนจตุจักรและพื้นที่ใกล้เคียง  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ กรกฏาคม 255๗



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

                        การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
ในการเขา้ตรวจสอบร้านขายอาหารสตัวแ์ละยาสตัวใ์นตลาดนดัสวนจตุจกัร พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

  ของชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสตัว ์ ในคร้ังน้ีไดก้ระจายก าลงัไปยงัร้านต่างๆภายในตลาดนดัสวนจตุจกัร ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีชุดเฉพาะกิจฯตรวจคน้พบการกระท าความผิดตามร้านต่างๆ สรุปส่ิงผิดกฎหมายท่ีพบเป็นยาสตัวท่ี์
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน อาหารสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน อาหารสตัวเ์ส่ือมคุณภาพ และการคา้สตัวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ท่ีสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อและ

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในข้อหา
- ไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนบรรจุเสร็จส าหรับสัตว ์มาตรา 12
- ขายยาสัตว์ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา  มาตรา ๗๒(๔)

       ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- ขายอาหารสัตว์ที่เสื่อมคุณภาพ มาตรา ๓๑(๓)
- ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียน มาตรา 31(4)

       ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525
-  ท าการค้าสัตว์ ซากสัตว์ โดยไม่มีใบอนุญาต มาตรา ๒๑

       ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน
ภายในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 

จังหวัดนครปฐม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

                        การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
ในการเขา้ตรวจสอบโรงงานอาหารสตัวแ์ละยาสตัวใ์นพ้ืนท่ีส านกังานปศุสตัวเ์ขต ๗ จงัหวดั

นครปฐม ของชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสตัว ์ พบวา่สถานท่ีแห่งน้ีผลิตอาหารสตัวไ์ม่มีทะเบียน อาหารสตัวผ์สมสาร
ตอ้งหา้ม(สารเร่งเน้ือแดง) และยาสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน  เจา้หนา้ท่ีชุดเฉพาะกิจฯ จึงไดท้ าการยดึอาหารและยา
สตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิต อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต และอายดัเคร่ืองจกัรในการผลิตไว้
เป็นหลกัฐานในการด าเนินคดีต่อไป



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ส านักงานปศสุัตว์เขต 7 ได้แจ้งข้อกลา่วหาไว้ที่สถานีต ารวจ

อ าเภอเมือง จ.นครปฐม ในข้อหา 
- ผลิตเพื่อขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12
- ข้อหาผลิตและขายยาท่ีมิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4)

        ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
-ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๑๕
-ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาตรา ๓๑ (๔)

        ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผดิตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์

ตรวจสอบโกดังผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ภายในท้องที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 

จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๑ มกราคม 2558



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

                        การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
ในการเขา้ตรวจสอบโกดงัผลิตอาหารสตัวแ์ละฟาร์มเล้ียงสตัวใ์นพ้ืนท่ีส านกังานปศุสตัวเ์ขต ๗ 

จงัหวดันครปฐมของชุดเฉพาะกิจกรมปศุสตัว ์ พบวา่สถานท่ีแห่งน้ีผลิตอาหารสตัวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ผลิต
อาหารสตัวไ์ม่มีทะเบียน ผลิตอาหารสตัวผ์สมสารตอ้งหา้ม(สารเร่งเน้ือแดง)   ขายยาสตัวท่ี์ไม่ไดรั้บอนุญาต 
และขายยาสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน  เจา้หนา้ท่ีชุดเฉพาะกิจฯ จึงไดท้ าการยดึอาหารสตัว ์ยาสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้น
ทะเบียน สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิต และอายดัเคร่ืองจกัรในการผลิตทั้งหมดรวมจ านวน ๑๓ รายการ                
มูลค่าทั้งหมดประมาณ  ๕๓๗,๔๐๐ บาท เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินคดีต่อไป



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด

ส านักงานปศสุัตว์เขต 7 ได้แจ้งข้อกลา่วหาไวท้ี่สถานีต ารวจสามควายเผือก      
จ.นครปฐม ในข้อหา 

- ผลิตเพื่อขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12
- ข้อหาผลิตและขายยาท่ีมิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4)

        ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
-ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๑๕
-ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาตรา ๓๑ (๔)
-ใช้สารต้องห้ามเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ มาตรา ๖(๕)

        ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผดิตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ผลการเข้าบังคับใช้กฎหมายของ
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์
ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง บริเวณตลาดไท

ภายในท้องที่จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

                        การด าเนินการเข้าตรวจสอบ
ในการเขา้ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตวแ์ละยาสัตวใ์นบริเวณตลาดไท จ.ปทุมธานี ของชุด

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์  ในคร้ังน้ีได้กระจายก าลงัไปยงัร้านต่างๆ พบร้านท่ีกระท าความผิดทั้ งหมด   
จ านวน ๖ ร้าน    ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีชุดเฉพาะกิจฯ ตรวจคน้ภายในร้านของแต่ละร้านพบการกระท าความผิดทั้ง
ขายยาสัตวไ์ม่ไดข้ึ้นทะเบียน   ไม่มีใบอนุญาตขายยาสัตว ์ ไม่มีใบอนุญาตอาหารสัตว ์ ขายอาหารสัตวท่ี์
เส่ือมคุณภาพ    และอาหารสตัวท่ี์ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน  ชุดเฉพาะกิจไดย้ดึของกลางทั้ง ๖ จุดไวจ้  านวนหลาย
ร้อยรายการ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดีต่อไป



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
เจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดของแต่ละร้านไว้ตามพ้ืนท่ีความดูแล

ของสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง โดยรวบรวมการกระท าความผิดของผู้ประกอบการได้ดังน้ี
-ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12  
-ขายยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยา มาตรา 72(4) 

         ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
-ขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 15 
-ขายอาหารสัตว์ที่เสื่อมคุณภาพ มาตรา ๓๑(๓)
-ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาตรา ๓๑(4) 

          ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.25๒๕



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 

ภาพขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ที่กระท าความผดิตามกฎหมาย



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 



  

กรมปศสุตัว์

Department of Livestock Development 


