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ที่มา

กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือสั่งการที่ กษ 0621/ว.3567 ลงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต จัดตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย
ประจ าเขต เพื่อบูรณาการเจ้าหน้าที่ทั้งของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์เขต และด่านกักกันสัตว์ภายในเขต ในการปฏิบัติงาน
บังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ในรูปแบบการระดมก าลังเข้าปฏิบัติงานใน
พื้นที่เป้าหมาย



วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับภาระกิจส าคัญและเร่งด่วน ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ใน
การด าเนินการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ในพื้นที่ โดย
เน้นสถานประกอบการที่ท าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถึงขนาดกลางทุกแห่ง



แผนการด าเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจในการบังคับใช้กฎหมาย แบ่งเป็น 4 
ระยะ
• ระยะแรก  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดท าประกาศ เรื่อง การจัดการขาย

อาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ถูกต้อง แล้วส่งหนังสือดังกล่าวให้ ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด ในพื้นที่ฯ ส่งให้ผู้ประกอบการฯภายในจังหวัด ด าเนินการให้
ถูกต้อง 

• ระยะที่สอง ด าเนินการเข้าตรวจสอบ และให้ค าแนะน า ร้านค้าอาหารสัตว์
และยาสัตว์

• ระยะที่สาม ด าเนินการกับร้านค้าที่ได้รับการร้องเรียน

• ระยะที่สี่ ด าเนินการกับร้านค้าที่ไม่ได้รับการร้องเรียน



เป้าหมาย

• ร้านค้าขนาดใหญ่ - ร้านค้าขนาดกลาง

• โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้แจ้งร้านที่เป็นเป้าหมาย และเข้าร่วมการตรวจ
ร้านค้าดังกล่าว ในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในการบังคับใช้กฎหมาย



ผู้ปฏิบัติงาน

ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย

1. นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสัตว์เขต

2. นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

3. นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์

4. ปศุสัตว์อ าเภอ หรือสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภายใน
พื้นที่



ผลการปฏิบัติงาน

• ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สถานพยาบาล ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน 

• มีการด าเนินคดี ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านขายยาสัตว์ โรงงานผลิตยาสัตว์ โรงฆ่า
สัตว์



พ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558



พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558



พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510



ด าเนินคดี พรบ.ยา ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๗๒(๔)  ,พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ มาตรา ๑๕ มาตรา ๓๑(๔) 



ด าเนนิคดี พรบ.ควบคมุการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสตัว์ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๖

พ.ร.บ.ควบคุมการฆา่และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535



“มีระเบียบ กฎหมายอะไรบ้าง”

สถานที่
มาตรฐาน

บังคับ สมัครใจ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ร้านขายอาหารสัตว์

• พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 GMP ,ISO ,HACCP

โรงงานผลิตยาสัตว์
ร้านขายยาสัตว์

• พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 GMP ,ISO ,HACCP

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
• พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
• พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
• พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
• พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510

มาตรฐานฟาร์ม

โรงฆ่าสัตว์ • พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2535

โครงการเนื้อสัตว์อนามัย 
กรมปศุสัตว์ ,GMP ,HACCP

สถานที่จ าหน่าย • พรบ.ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2535

โครงการเขียงสะอาด โครงการ
เนื้อสัตว์อนามัย กรมปศุสัตว์



โรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ – ยาสตัว ์
ร้าน ขายยาอาหารสัตว์ – ยาสตัว์  

•  พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ.๒๕58

•  พ.ร.บ. ยา พ.ศ.๒๕๑๐

• GMP 

• ISO

• HACCP



ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
• ขึ้นทะเบียนฟาร์มทุกฟาร์ม

• ปรับปรุงให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม

• ใช้ยามีทะเบียน ,ไม่ใช้ยาต้องห้ามตามกฎหมาย 
,ปฎิบัติตาม มกษ. 9032

• เมื่อส่งสัตว์ออกจากฟาร์มสู่โรงฆ่าสัตว์

   ต้องมีใบรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม



ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ ผู้ค้าสัตว์
•   ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ (ร.๑๐)

•   ขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์ (ร.๔)

•   ซื้อสัตว์จากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มแล้ว และมีใบรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์ม

•   น าสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง



โรงฆ่าสัตว์
• พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕  

• ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ (ร.๑๐)

• ขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์ (ร.๔)

• ซื้อสัตว์จากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน หรือฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
แล้ว และมีใบรับรองจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

• มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติหน้าที่



ผู้จ าหน่าย (เขียง)

•  ขออนุญาตเป็นผู้ค้าซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์ (ร.๑๐)

•  ปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายให้สะอาด ถูกสุขอนามัย

•  ต้องตอบได้ว่า “เนื้อบนเขียง”
- มาจากโรงฆ่าใด ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ?

- มาจากฟาร์มใด ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ?

- ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ?



“Links in the Food Chain”

อาหารสัตว์ ยาสัตว์

ฟาร์ม

โรงงานฆ่าสัตว์

การขนส่งซาก
        & อาหาร

ตลาด
ผู้บริโภคผู้ประกอบ

การและปรุงอาหารการขนส่งสัตว์

การแปรรูป

“Safe from Farm to Table”



“Healthy animals - Safe food - Healthy man”

“Antimicrobial is not a magic bullet anymore !”
“ขอบคุณครับ”
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