


ตะวนัแดงสาดแสงอ่อน...ตอนสายๆ
อยากผ่อนคลาย..กลบัไปหลบัอยู่ในห้อง

แต่ยงัมอีกีหน่ึงเร่ืองที่ควิจอง
วอนสายตาจับจ้อง..มองเวที

มีเร่ืองราวมาบอกกล่าวให้เล่าขาน
เป็นยุทธการ”ทุบเขยีง”ร้อยเรียงน่ี

ขอจงตั้งใจฟังกนัให้ดี
เป็นยุทธวธีิ” จัดระเบียบ”เฉียบขาดเอย



แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใต้ยุทธการ”ทุบเขียง”
ฌ.โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

โดย  นายสุรเดช  ข ามั่น 
หัวหน้าด่านกกักนัสัตว์เพชรบูรณ์

E-mail : skh_3000@hotmail.com 
Tel :  096-6655-426
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การบังคับใช้กฎหมาย

๑.พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.ประเดน็ข้อกฎหมาย
๓.แนวทางปฏบิัต/ิขัน้ตอนวิธีการ(ยุทธการ”ทุบเขียง”)
๔.ข้อหารือ/ข้อซักถาม



ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมาย

เนือ้หากฎหมาย

การบังคับใช้

ข้อบกพร่อง   มีผลต่อการบังคับใช้

ดีแล้ว   แต่ไม่มีการบังคับใช้
เสมือนไม่มีกฎหมาย

เนือ้หากฎหมายดี      การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ
เนือ้สัตว์ปลอดโรค    ผู้บริโภคปลอด 



พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๙

โครงสร้างกฎหมาย  ๖   หมวด  #  บทเฉพาะการ

หมวด๑: คณะกรรมการก ากับดแูลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
หมวด๒: การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
หมวด๓: การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนือ้สัตว์
หมวด๔: การพักใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต
หมวด๕: พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด๖: บทลงโทษ           และบทเฉพาะกาล

๓๕ 
มาตรา
๖๙ 

มาตรา



สาระส าคัญ

๑.ประกาศในราชกจิจาฯ  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
๒.มีผลบังคับใช้             ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙

๖๐ 
วัน

๑.พนักงานตรวจโรคสัตว์
๒.ใบอนุญาต/การอนุญาต

๓.ใบอนุญาต(วรรคหน่ึง)    มีอายุ ๕ ปี นับแต่พรบ.บังคับใช้
๔.บรรดากฎฯ/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

บทเฉพาะกาล



ค านิยาม(ม.๔)

๑.ชนิดสัตว์ : - โค/กระบือ/แพะ/แกะ/สุกร
-นกกระจอกเทศ
-ไก่/เป็ด/ห่าน 
-สัตว์อื่นฯตามกฎกระทรวง 

๒.เนือ้สัตว์ :  -เนือ้/ส่วนของสัตว์ที่ตายแล้วและ ยังมิได้ปรุงแต่ง          
เป็นอาหาร
 -หรือยังมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ไม่เน่าเป่ือยทัง้

ที่ช าแหละแล้วและยังมิได้ช าแหละ
 



๓.การจ าหน่ายเนือ้สัตว์ : 
-การน าเนือ้ออกขาย/จ่าย/แจก/แลกเปล่ียน/ให้
-เพื่อประโยชน์ทางการค้า
-รวมถงึการมีไว้ครอบครองเพื่อการจ าหน่าย

๔.พนักงานตรวจโรคสัตว์: ๑.ผู้บริหารท้องถิ่น
๒.อธิบดี

แต่งตัง้ตาม
หลักเกณฑ์ 

ม.๓๐

๕.พนักงานเจ้าหน้าที่: อธิบดีแต่งตัง้

๖.พนักงานท้องถิ่น: ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้



๗.นาทะเบยีน: อธิบดีแต่งตัง้นายทะเบียนประจ าจังหวัด

๘.ผู้อนุญาต: อธิบดหีรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมาย

๙.ใบอนุญาต: ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
๑๐.การประกอบกิจการฆ่าสัตว์: การฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าฯ

๑๑.คณะกรรมการประจ าจังหวัด:คณะกรรมการพจิารณาแผนงาน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์   มี ผวจ.เป็นประธานฯ
ทสจ./ทถจ./สสจ./ยผจ./อสจ./ผู้แทน อปท.ในพืน้ที่/ผู้แทนหอการค้า
นายทะเบียน เป็นกรรมการ/เลขาฯ



๑๒. อธิบดี   :  กรมปศุสัตว์

๑๓. รมต.   :   กษ./มท.
-กษ.    ออกกฎกระทรวง/ประกาศฯ    
-มท. ออกประกาศตาม ม.๔๒  (ช าระอากร/

ค่าธรรมเนียม)
กษ/มท.  :       ออกกฎกระทรวงก าหนดอากร/ค่าธรรมเนียมฯ



การประกอบกจิการฆ่าสัตว์

ม.๑๕ : การประกอบกิจการฆ่าสัตว์  ต้องได้รับอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขทกี าหนดในกฎกระทรวงฯ
บทลงโทษ : ม.๕๖ ฝ่าฝืน
-จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี
-ปรับไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ



การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่าย

ม.๓๑ : (๑๕ เดมิ) : .’การฆ่าสัตว์ต้องแจ้งชนิด/จ านวน/...
-แหล่งที่มาของสัตว์...
-วัน/เวลา/ช่ือโรงฆ่า...ต่อพนักงานท้องถิ่น 
-เสียค่าอากรฯ/ฆ่าเพื่อการส่งออก   แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

บทลงโทษ : (ม.๖๐)  ปรับเรียงตามรายตัว/(ม.๖๑):ฆ่าเกินการแจ้ง
-โค/กระบือ     ตวัละไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
-แพะ/แกะ/สุกร/นกกระจอกเทศ  ตวัละไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท
-ไก่/เป็ด/ห่าน ตวัละไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท : สัตว์อื่นไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 



ม.๓๒ : “ต้องฆ่าสัตว์ตามหลักฐานการรับแจ้ง  ......  (ตาม ม.๓๑)...”

   -โทษ  ตาม ม.๖๐: ปรับเรียงตามรายตวั....
ม.๓๓ : “ห้ามน าสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์.............”

   -โทษ  ตาม ม.๖๒: ฝ่าฝืน ฯ
-จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

ม.๓๕ : “ห้ามน าเนือ้สัตว์ออกจากโรงฆ่าก่อนการรับรองให้จ าหน่ายเนือ้สัตว์....... ”

  -โทษ  ตาม ม.๖๒:             (โดยพนักงานตรวจโรค)

ม.๓๘ : “การจ าหน่ายเนือ้สัตว์  โดยมิได้รับการรับรองให้จ าหน่าย.....”
  -โทษ  ตาม ม.๖๒:  



อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่

๑.เข้าไปในสถานที่  ที่มีเหตุอันควรสงสัยมีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๒.เข้าโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์  เพื่อตรวจสอบควบคุมฯ
๓.เข้าในสถานที่ช าแหละ/ตัดแต่ง/จ าหน่ายเนือ้สัตว์
๔.ส่ังให้หยุดยานพาหนะ  เพื่อตรวจสอบฯ
๕.เข้าไปในยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานตามกฎฯ
๖.ยดึ/อายัด เนือ้สัตว์/เอกสาร/หลักฐาน/ยานพาหนะ/สิ่งของอื่นๆ
๗.มีหนังสือเรียก ผู้รับอนุญาต/ผู้ช าแหละตดัแต่ง/ผู้จ าหน่าย/ผู้เก่ียวข้องฯ
๘.จับกุม.....ความผิดซึ่งหน้า

ม.๕๐



อปศ. ๑.วางระเบียบการปฏิบัตติาม (๑)-(๖)
๒.ส่ังท าลาย/ปฏบิัตกิารอย่างหน่ึงอย่างใด

         ต่อเนือ้สัตว์   ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยดึตาม(๖)
 -ผู้รับอนุญาต -อ านวยความสะดวกตามสมควร
-ผู้ช าแหละ/ตัดแต่ง -โทษ:ม.๖๔(วรรคสอง)๖ด./๕๐,๐๐๐
-ผู้จ าหน่าย -ต่อสู้ขัดขวาง
-ผู้เก่ียวข้อง -โทษ ม.๖๔(วรรคแรก) ๑ปี/๑๐๐,๐๐๐

พนักงานเจ้าหน้าที่  ๑.เจ้าพนักงาน :  ตาม ป.อาญา
           ๒.พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ :  ตาม ป.วอิาญา



ประเด็นข้อกฎหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตาม ป.อาญา, 

ป.วอิาญา ม.๒(๑๖)

มีอ านาจในการจบักมุ/ตรวจค้น
สืบสวน...

มีอ านาจตาม ม.๕๐
 (๑)-(๘)



จดัท าโครงการบังคบัใช้กฎหมายภายใต้แผนยุทธการ”ทุบเขยีง”

ROAD MAP : ๔ ระยะ

๑.ประชุมช้ีแจง(ผู้ประกอบการ/จนท./ผู้เกีย่วข้อง
๒.สืบหาข่าว
๓.เปิดยุทธการทุบเขยีง 
๔.ประเมินผล

แนวทางปฏบิัต/ิขัน้ตอน/วิธีการ



ประชุมชีแ้จงเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร                ปิดล้อมตรวจค้น/คุ้มครองความปลอดภยั

  เจ้าหน้าที่ต ารวจ                  ร่วมการจับกุม/ควบคุมตวัผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์         แจ้งข้อกล่าวหา/จัดท าบันทกึ-บัญชีของกลาง/                    

(จับกุม)-ขนย้ายของกลาง

เจ้าหน้าที่ปศข                 ขอหมาย/ ถ่ายภาพรายละเอียดทกุขัน้ตอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/ท้องถิ่น        ชีเ้ป้า/อ านวยความสะดวก/สนับสนุน

เจ้าหน้าที่ปศจ/ปศอ.          เก็บรวบรวมของกลาง/บรรจุถุง-ถังแดง



การเตรียมความพร้อม
๑.วัสดุอุปกรณ์: 
๑.ยานพาหนะ  ๒.ไฟฉาย  ๓.กล้อง  ๔.นกหวีด
๕.คอมพวิเตอร์(Note book)  ๖.Printer  
๗.กระดาษ A-๔  ๘.กระดาษคาร์บอน  ๑๐.อื่นๆ

๒.เอกสาร/แบบฟอร์ม
๑.พรบ. ๒.ระเบียบกรมฯ ๓.ประกาศกรมฯ
๔.บันทกึเหตุผลการเข้าตรวจฯ/การรายงานผล
๕.บันทกึยึด/อายัด/บัญชีแนบท้ายฯ



กรณีของกลาง

2.สุกรมีชีวติ
-กกัตรวจดูอาการ  30  วนั
-เกบ็ตวัอย่างปัสสาวะทุกตวั   จนกว่าผลตรวจเป็นลบ

1.อุปกรณ์เคร่ืองใช้ทีมี่หรือได้ในการกระท าความผดิ      มอบให้พนักงานสอบสวน

3.ซากสุกรช าแหละ    ส่ังท าลาย



การขอคนืของกลาง

1. คดถีึงทีสุ่ด
2. กกัครบก าหนด

3.ผลการตรวจเป็นลบทุกตวั
4.ตามทีเ่ห็นสมควร

เจ้าของ/ผู้รับค าส่ังกกั    ยืน่ค าร้องขอรับคนืของกลาง



การส่งด าเนินคดี

1.ส่งบันทกึจับกมุ 3 ชุด/มอบตวัผู้ต้องหา/ของกลาง

2.ส าเนา พรบ.ควบคุมการฆ่าฯ

3.ส าเนาตวัอย่าง”ร่างค าฟ้องของอยัการ”

4.ลงบันทกึประจ าวนัที่/เลขทีค่ดอีาญา/บัญชีของกลาง

5.เซ็นต์รับของกลางในบันทึกประจ าวนั/คดัน าเนา..(ปจว)



คัดส าเนาค าพพิากษา

1.เจ้าหน้าโทร...ขอเลขคดีด า/คดีแดง

2.ท าหนังสือถงึศาล



การรายงาน

การจับกุม

ผลคดี/ค าพพิากษา

   -สนง.ปศข.6
   -สนง.ปศจ.
   -จังหวดั
   -กษ.จังหวดั
   -กลุ่มด่านฯ
   -กสก.



๑.ปฏทินิการปฏบิัตงิาน
๒.แจ้งก่อนออกปฏบิัตงิาน ๑-๒ วัน
๓.ขอประสานทางโทรศัพท์/ไลน์

๔.ก าหนดจุดรวมพล
๕.พืน้ที่เป้าหมาย(อ าเภอ?????)

การนัดหมาย

ใคร/ที่ไหน/อย่างไร?

เปิดยุทธการ”ทุบเขยีง”

??????????1.wmv
??????????1.wmv
??????????1.wmv
??????????1.wmv


กระบวนการ : ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติModel

แหล่งข่าว

โรงฆ่าสัตว์เถื่อน

ชุดฉก.ร่วม
ทหาร/ต ารวจ/ปศุสัตว์

สภ.ท้องที่พืน้ที่เป้าหมาย

-วางแผนก าหนด
ยุทธวิธี
-จัดอัตราก าลัง
-ซักซ้อมบทบาทหน้าที่
-เวลานัดหมาย

-ปิดล้อมตรวจค้น
-จับกุม/แจ้งข้อ
กล่าวหา
-ตรวจยดึของกลาง
-ขนย้ายของกลาง

-รับของกลาง(สุกร/ซาก)

-ส่ังกัก/ท าลาย
-คัดส าเนา  ปจว.

ส่งมอบ
-บันทกึจับกุม
-ผู้ต้องหา
-ของกลาง

Single  command



สรุปข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ขอด าเนินการเพิ่ม ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปี 2557-2559

ไก่ กระบือ โค สุกร

ปี57 2 4 6 15
ปี58 2 4 7 16
ปี59 2 5 8 25
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ต่างประเทศฯ ทั่วราชฯ ภายในจว.

ปี57 1 120 2
ปี58 2 197 13
ปี59 1 277 11
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ข้อมูลการขอใบอนุญาตค้าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปี 2557-2559



ต่างประเทศฯ ทั่วราชฯ ภายในจว.

ปี57 0 243 164
ปี58 0 535 442
ปี59 0 648 368
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ข้อมูลการขอใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปี 2557-2559



ปีงบประมาณ
จ านวนคดีที่

จับกุม
(ราย)

เงินค่าปรับ
(บาท)

รับเงนิสนิบน
(บาท)

ส่งคืน
กองทุน
(บาท)

หมาย
เหตุ

2558 7 26,550 15,930 5,310

2559 6 8,750 5,250 1,750

2560 1 2,500 1,500 500

รวม 14 37,800 22,680 7,560

เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
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