
 
 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว ์ตรวจจับสินค้าปศุสัตวล์ักลอบน าเข้าราชอาณาจักร  

วันนี้ (17 มกราคม 2562) ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ

เจ้าหน้าทีต่ ารวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 1 ท าการล่อซื้อสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ทีถู่กลักลอบ

น าเข้าราชอาณาจักร 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายเข้มงวดตรวจจับการลักลอบ

น าเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) อย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ การนี้กองสารวัตร

และกักกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 1 ท าการล่อซื้อสินค้าปศุสัตว์ลักลอบ

น าเข้าที่จ าหน่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ (เนื้อกระบือแช่แข็ง เบอร์ 66) จ านวน 20 กล่อง น้ าหนักประมาณ 400 กิโลกรัม 

มูลค่ากว่า 50,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ ท าการยึดของกลางดังกล่าวไว้ทั้งหมดพร้อมด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ

ด าเนินคดี กับผู้กระท าความผิด และขยายผลการจับกุมเครือข่ายขบวนการลักลอบน าสินค้าปศุสัตว์  (ซากสัตว์ )                

เข้าราชอาณาจักร ต่อไป 

โดยแจ้งข้อหาการกระท าความผิด ดังนี้ 

1. ฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีน าซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษตามมาตรา 68 จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ฝ่าฝืนมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีน าซากสัตว์ไปยังท้องที่จงัหวัดอ่ืนโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

3. ฝ่าฝืนมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีท าการค้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน ต้องระวางโทษตามมาตรา 66 จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเข้มงวดจับกุมการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ดังนี้ 

1. กรมปศุสัตว์อนุมัติโครงการเข้าตรวจสอบสถานที่ พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและ

ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบน าเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และน ามาซุกซ่อนไว้ตามห้องเย็นต่างๆ 

2. กรมปศุสั ตว์  ท าหนั งสื อขอความร่วมมือถึ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้ วยกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือร่วมมือในการป้องกันการลักลอบน าเข้าซากสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง

อากาศ 

 

 

/2. กรมปศุสัตว์ 

 

กองสารวัตร และกักกัน  กรมปศุสัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี  
91 ม.4 ถ.ติวานนท์ อ.บางกะดี จ.ปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2501-3473-5   โทรสาร 0-2501-3473-5 ต่อ 104    
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3. กรมปศุสัตว์ จัดท าเครื่องหมายประจ าตัวส าหรับซากสัตว์ที่น าเข้า เพื่อใช้ตรวจสอบซากสัตว์ที่น าเข้าจาก

ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าดังกล่าวได้ จึงท าให้แยกแยะกับซากสัตว์ที่ลักลอบน าเข้า

ได้ ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

4. ชุดปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบน าเข้าซากสัตว์ในพ้ืนที่สนามบินทุกแห่ง เพ่ือตรวจสอบผู้โดยสารที่

น าซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการ Hand Carry โดยมีผลการปฏิบัติงานยึด อายัดซากสัตว์ ใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) จ านวน 80 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 263,321 บาท และ ปีงบประมาณนี้ (2562) จ านวน 11 

ครั้ง คิดเป็นมูลค่า  9,305 บาท 

5. กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของ    

กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบน าเข้าเนื้อโค 

กระบือ จากต่างประเทศได้ทั่วราชอาณาจักร 

6. กรมปศุสัตว์ได้จัดท าแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียน 

โดยผู้ที่มีข้อมูลการลักลอบน าเข้าเนื้อโค กระบือจากต่างประเทศ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวมายังกรมปศุสัตว์เพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 

โดยในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (2561) มีการจับกุมผู้กระท าความผิด 118 ครั้ง ด าเนินคดี  38 คดี มูลค่าของกลาง 

4,976,631 บาท และปีงบประมาณนี้ (2562) มีการจับกุมผู้กระท าความผิด 29 ครั้ง ด าเนินคดีทั้ง  16 คดี มูลค่าของกลาง 

6,798,951 บาท 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กลา่วเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ ซ่ึง

อาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยสินค้าปศุ

สัตว์ทุกชนิดที่น ามาจ าหน่ายต้องได้รับการตรวจรับรองเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ได้อย่าง

ปลอดภัย ซึ่งสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่ถูกลักลอบน าเข้าราชอาณาจักรมานั้น อาจมาจากต้นทางที่เป็นแหล่งของโรคระบาด

สัตว์ และไม่มีการควบคุมการผลิต รวมถึงไม่ได้รับการตรวจรับรองใดๆ 
ข้อมูล / ขา่ว : ฝ่ายสารวัตร  กองสารวตัร และกักกัน กรมปศุสัตว ์


