
การบูรณาการด้านกฎหมายในการควบคมุ
ความปลอดภยัสินค้าปศุสัตว์

                                       ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต 2



ปัญหาอปุสรรคของงานควบคมุความปลอดภัย
สินค้าปศุสัตว์

1. เป็นการท างานที่ต้องใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ  
อย่างหน่ึงในการท างาน

2. เป็นการท างานที่จะต้องกระทบกับผู้ประกอบการ

3. เป็นการท างานที่ต้องค้นหาข้อเทจ็จริง และข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์



ปัจจยัทีเ่กือ้หนุนการท างาน
ควบคมุความปลอดภยัสินค้าปศุสัตว์

1. กระแสของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่ปลอดภยั

2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการท าให้ถูกกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ทางการค้า

3. เจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายพอสมควร
เพื่อใช้บูรณาการได้



กฎหมายที่เราสามารถน ามาบูรณาการในเร่ืองของ 
Food safety 

1. พ.ร.บ.ควบคุณคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
2. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ.2535
3. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
4. พ.ร.บ.วชิาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
5. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535
6. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
7. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
8. พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
 



ความส าเร็จของการบูรณาการด้านกฎหมายในการ
ควบคมุความปลอดภยัด้านอาหาร

1. เจ้าหน้าที่

         1.1 ความมุ่งม่ัน ตัง้ใจที่จะปฏบิัตงิานให้ส าเร็จ

         1.2 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างเพียงพอ

         1.3 การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
อย่างจริงจัง



ความส าเร็จของการบูรณาการด้านกฎหมายในการ
ควบคมุความปลอดภยัด้านอาหาร

2. อุปกรณ์เคร่ืองมือ

        2.1 มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
และเช่ือถือได้

        2.2 มีกฎหมายหรือระเบียบที่เอือ้อ านวยในการ
บังคับใช้อย่างได้ผล





ตัวอย่างการการบูรณาการด้านกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงในสุกร



กฎหมายที่ก าหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์

 พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที ่269 ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 ก าหนดให้
อาหารทุกชนิด ต้องตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารกลุ่ม Beta -
agonist

          พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ข้อ (3) 
ห้ามใช้ยา เภสัชเคมี เกลือของเภสัชเคมีและเภสชัเคมีกึ่ง
ส าเร็จรูป กลุ่ม Beta-agonist เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์



กฎหมายที่ก าหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

         - กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของ
สัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์นั้นเป็นอาหาร พ.ศ.2546 

   ข้อ 3 เนื้อสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามมาตรา 24 (พระราชบัญญัติ
ควบคมุการฆ่าฯ พ.ศ. 2535) 

    (9) เนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างกลุ่มเบต้าอะโกนิสต ์(Beta-agonist) 

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการตามมาตรา 23 หรือ 24 ได้



แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในอดีต

 ในอดีต ถ้ามีการตรวจพบสารเรง่เนื้อแดงในปัสสาวะสกุร จะต้องมี
การสอบสวนฟาร์มและเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร น้ าดื่ม และอาหารสัตว์ 
ส่งตรวจซ้ าเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง การด าเนนิคดีในอดีตจะด าเนนิคดี
ได้ก็ต่อเมื่อพบว่าอาหารสัตว์มีสารเร่งเนื้อแดงเท่านัน้ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 มาตรา 6(5)

           ในปจัจุบัน หากตรวจพบสารเรง่เนื้อแดงในปสัสาวะสุกร และมีการ
สอบสวนฟารม์และเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร น้ าดื่ม และอาหารสัตว์ส่ง
ตรวจซ้ า แล้วพบผลบวกในปัสสาวะสุกรเจ้าหนาที่สามารถด าเนินคดไีด้
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 4(1) 
และมาตรา 6(4) 























กฎหมายที่ก าหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์

 พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที ่269 ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 ก าหนดให้
อาหารทุกชนิด ต้องตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารกลุ่ม Beta -
agonist

          พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตร ฯ ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ข้อ (3) 
ห้ามใช้ยา เภสัชเคมี เกลือของเภสัชเคมีและเภสชัเคมีกึ่ง
ส าเร็จรูป กลุ่ม Beta-agonist เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์



กฎหมายที่ก าหนดห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

         - กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของ
สัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์นั้นเป็นอาหาร พ.ศ.2546 

   ข้อ 3 เนื้อสัตว์ที่เป็นโรคหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามมาตรา 24 (พระราชบัญญัติ
ควบคมุการฆ่าฯ พ.ศ. 2535) 

    (9) เนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างกลุ่มเบต้าอะโกนิสต ์(Beta-agonist) 

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการตามมาตรา 23 หรือ 24 ได้



แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในอดีต

 ในอดีต ถ้ามีการตรวจพบสารเรง่เนื้อแดงในปัสสาวะสกุร จะต้องมี
การสอบสวนฟาร์มและเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร น้ าดื่ม และอาหารสัตว์ 
ส่งตรวจซ้ าเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง การด าเนนิคดีในอดีตจะด าเนนิคดี
ได้ก็ต่อเมื่อพบว่าอาหารสัตว์มีสารเร่งเนื้อแดงเท่านัน้ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 มาตรา 6(5)

           ในปจัจุบัน หากตรวจพบสารเรง่เนื้อแดงในปสัสาวะสุกร และมีการ
สอบสวนฟารม์และเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร น้ าดื่ม และอาหารสัตว์ส่ง
ตรวจซ้ า แล้วพบผลบวกในปัสสาวะสุกรเจ้าหนาที่สามารถด าเนินคดไีด้
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 4(1) 
และมาตรา 6(4) 






















