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สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่พบในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งความปลอดภัย
ด้านอาหารต่อผู้บริโภคเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจพบสารตกค้างและสารปนเปื้อน  
ในสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคท่ีเกินค่ามาตรฐาน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพของผู้บริโภคและเชื่อมโยง
ไปยังปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในที่สุด การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพและวัตถุอันตรายในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ
เป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมถึงการควบคุมให้เกษตรกรใช้อาหารสัตว์น้ำที ่มีคุณภาพ          
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การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วย อาหารสัตว์น้ำ ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ และวัตถุอันตราย
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการลงโทษกับผู้กระทำผิด
กฎหมาย การป้องปรามเพ่ือป้องกันการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย การให้ความรู้
ในการเลือกซ้ือและใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร เป็นต้น  

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ           
และปัจจัยการผลิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการควบคุม ป้องกัน
และปราบปรามการค้าปัจจัยการผลิตภายในประเทศ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว              
ซึ ่งอาหารสัตว์น้ำ ยาที ่ใช้ในสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ถือเป็นปัจจัยการผลิต                 
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และวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการควบคุมให้มีการจำหน่ายยารักษาโรคสัตว์น้ำที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีการใช้อย่างถูกวิธีภายใต้การกำกับดูแลของผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น เภสัชกร                
หรือสัตวแพทย์ประจำร้านขายยา รวมถึงสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม ก็จะช่วยลดปัญหาสารตกค้างในสัตว์น้ำ                     
เพื ่อการบริโภคและเชื ้อดื ้อยาลงได้ ทั ้งนี ้ การดำเนินการควบคุมปัจจัยการผลิตเหล่านี ้จะต้องดำเนินการ                  
ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที ่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ พ.ศ. 2558             
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
ดังนั้น จึงมีความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
ประมงในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เพื ่อให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ตามกฎหมายของกรมประมงสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย                 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจพบสารตกค้างและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำ เพื่อการบริโภค              
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค             
อย่างยั่งยืน 
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คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 
หลักการและเหตุผล 

 
 ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กรมประมงควบคุมดูแล ได้แก่ อาหารสัตว์น้ำ  

ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดำเนินการควบคุมปัจจัยการผลิตเหล่านี้    
จะเริ่มตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ร้านขายปัจจัยการผลิต รวมถึงผู้มีไว้ในครอบครอง และเกษตรกรผู้ใช้ปัจจัย            
การผลิต ซึ่งกรมประมงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยกันหลายหน่วยงานและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จะรับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิต โรงงานผลิต และสถานที่ครอบครองหรือเก็บรักษาปัจจัยการผลิตทั้งจาก
การผลิตและการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการด้านการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำจะรับผิดชอบในการควบคุม 
ตรวจสอบ และเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำจะรับผิดชอบดำเนินการในการควบคุมการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ และเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
อาหารสัตว์น้ำ และสำนักงานประมงจังหวัดจะรับผิดชอบดำเนินการในการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ 
รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบรา้นขายปัจจัยการผลิตภายในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

จะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและตรวจสอบปัจจัยการผลิตที่ใช้              
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะร้านขายปัจจัยการผลิตเป็นแหล่งของปัจจัยการผลิต                
ที่เกษตรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมากที่สุด ประกอบกับปัจจุบันมีรายงานการตรวจพบสารตกค้างและสาร
ปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำทั้งรายงานจากประเทศคู่ค้าที่มีการซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย และรายงาน              
การตรวจพบสารตกค้างและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำที่สุ่มตรวจจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภายในประเทศไทยในระบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมักพบว่าเกษตรกรมีการใช้
ปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนอันเป็นสิ่งต้องสงสัยที่เป็นสาเหตุของสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำ  
จึงต้องมีการควบคุมและตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้ งตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                      
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือสินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างหรือสาร
ปนเปื้อนที่ ผิดกฎหมาย อีกทั้ ง เป็นภารกิจของกลุ่มควบคุมวัตถุ อันตรายและการค้ าปัจจัยการผลิต                    
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต สำนักงานประมงจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่            
ในสังกัดกรมประมงที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใช้
กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิตเหล่านี้ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใช้
กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิตให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุม จึงจำเป็นต้องมีคู่มือ             
การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าว 
และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ืออธิบายขั้นตอนและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสำหรับร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 2. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิตที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ               
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ออกไปปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่           
ที่รับผิดชอบได ้  

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 

รายละเอียด 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. วางแผนการดำเนินการ             
2. รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง      
และหลักเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้ง 

            

3. วิเคราะห์ข้อมลู             
4. เขียนข้อมูลและสรุปผล              
5. จัดทำรูปเล่ม             
6. ตรวจพิจารณาและแก้ไข             
7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์             

 
ขอบเขต 

 
ปัจจัยการการผลิตที่ เกี่ ยวข้องกับการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ ำที่ กรมประมงควบคุมดูแล                     

ได้แก่ อาหารสัตว์น้ำ ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตที่ได้รับแต่งตั้งตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย                 
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงการปฏิบัติงานจะสามารถออกปฏิบัติงานในรูปแบบของการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ของกรมประมง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คำจำกัดความ 
 

“ปัจจัยการผลิต” หมายความว่า  
1. อาหารสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

เฉพาะในส่วนที่กรมประมงรับผิดชอบ  
2. ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

เฉพาะในส่วนทีก่รมประมงรับผิดชอบ 
3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่กรมประมงรบัผิดชอบ 
“ร้านขายปัจจัยการผลิต” หมายความว่า สถานประกอบการที่ขายอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำ 

หรือวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักในกิจกรรมตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
จากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และสำนักงานประมงจังหวัด 

 
อำนาจหน้าที่ตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่               
16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                  
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกีย่วข้องกับอาหารสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง 
3. ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการประมง นักวิทยาศาสตร์  เจ้าพนักงาน

ประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย
การผลิต (โครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น “กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) 

4. ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกัดสำนักงาน
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

5. ประมงจังหวัด นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกดัสำนักงานประมงจังหวัด 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัด
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งประมงพ้ืนที่ 
ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัด 
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โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตราดังต่อไปนี้  
มาตรา 65 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาทำการของ

สถานที่นั้น เข้าไปในสถานที่ เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปใน
ยานพาหนะท่ีบรรทุก อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตอัุนควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 
รวมตลอดท้ังวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา 

(3) นำอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ 

(4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
ทัง้นี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

(5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น            
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง              
ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา 66 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัว
ต่อผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 70 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ ผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน 
หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่          
จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพ่ือคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้ หรือเพ่ือการอ่ืน                 
ตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าว            
ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ              
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ สถานที่ที่กำหนด เพ่ือทำลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจำหน่ายได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาการจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดเก้าสิบวันดังกล่าว
แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร ก็ให้มี
อำนาจสั่งให้ทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหาร
สัตว์มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ 
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2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2561 เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ งสำเร็จรูปที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ (กรมประมง
รับผิดชอบเฉพาะยาที่ใช้สำหรับสัตว์น้ำ) ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง. 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ 
4. ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (โครงสร้างใหม่ตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น 
“กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนด
มาตรการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง                
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  

5. นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการ
ผลิต (โครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น “กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองวิจัยและพัฒนา              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป 

6. นายสัตวแพทย์ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก    
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป 

7. นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป 

8. ประมงพ้ืนที ่ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ 
9. นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ประจำสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งประมงพ้ืนที่ ประมงจังหวัด 
ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
 



6 
 

โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตราดังต่อไปนี้  
มาตรา 91 ในการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

หรือสถานที่เก็บยา ในระหว่างทำการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) นำยาปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์   
(3) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไปใน

สถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
เกีย่วข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรปูที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ 

 
3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่                   
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535              
ทีก่รมประมงมีอำนาจหน้าที่รบัผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง. 
3. ผู้เชี่ยวชาญ 
4. ผู้ตรวจราชการกรม 
5. ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเทา่ 
6. นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าพนักงานประมง และนิติกร สังกัด

ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
7. ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง สังกัดราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพนักงานเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัด  

โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตราดังต่อไปนี้ 
มาตรา 52 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้             

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ             
สั่งให้ผู้นั้นระงับการ กระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณี             
มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้น เพ่ือคืนให้แก่ผู้ผลิต                 
หรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้นมาให้ หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้โดย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่พนักงาน เจ้าหน้าทีก่ำหนด  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครอง          
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด                 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่           
ทีก่ำหนด เพ่ือทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถอัุนตรายดังกล่าว ด้วย  
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ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจำหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
การจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนดังกล่าว     
แล้วยังจำหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มี
อำนาจสั่งให้ทำลายหรอืจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ เจ้าของ           
วัตถุอันตรายมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ  

มาตรา 53 เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระทำการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้นั้นเพ่ือส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการ
ต่อไปตามกฎหมาย  

มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังตอ่ไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่

เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นสถานที่ เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น                          
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัย
ว่าบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ                
ที่เกีย่วกับวัตถุอันตราย 

(2) นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี 
เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเ พ่ือ
ประกอบการพจิารณาได ้

ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นิติกร ระดับปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ไม่มีอำนาจตามมาตรา 54 (4) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 

 
 การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตในส่วนของกรมประมงที่รับผิดชอบโดยกลุ่มควบคุม           

วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จะจำแนก                
การตรวจสอบปัจจัยการผลิตตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งตามประเภทปัจจัยการผลิต 
ได้ 3 ประเภท ได้แก่ อาหารสัตว์น้ำ ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ วัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งการตรวจสอบ
ร้านขายปัจจัยการผลิตสามารถแบ่งออกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามแผนการปฏิบัติ งานปกติของกลุ่มควบคุม           
วัตถอัุนตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ 
และปัจจัยการผลิต มีแผนปฏิบัติงานประจำปีสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบโดยประมาณ จำนวน 120 ร้าน ต่อปี ซึ่งร้านค้า
เป้าหมายทีจ่ะเข้าตรวจสอบจะมีหลักในการคัดเลือก ดังนี้ 
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(1) คัดเลือกจากข้อมูลของร้านขายปัจจัยการผลิตที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ   
และสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นหลัก เนื่องจากร้าน
เหล่านี้จะขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์บก 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบขายปัจจัยการผลิตที่ไม่ เป็นไป                   
ตามกฎหมายเนื่องจากผู้ประกอบการอาจไม่มีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ ถูกต้อง                       
ตามกฎหมายมาขายประกอบกับขาดการอบรมให้ความรู้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ จึงอาจจะถูกชักจูง    
หรือหลอกลวงจากตัวแทนจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่มีจรรยาบรรณให้นำผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต                    
ที่ผิดกฎหมายแต่อ้างว่า ถูกกฎหมายมาเสนอให้วางขายในร้านได้  

(2) คัดเลือกจากข้อมูลการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากกรมปศุสัตว์              
ซ่ึงจะออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะครอบคลุมทั้ งอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำ                   
โดยไม่สามารถแยกได้ว่าร้านใดขายอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการเข้าสำรวจตรวจสอบภายในพ้ืนที ่ 

(3) การสุ่มตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตที่อยู่ระหว่างทางในขณะที่ลงตรวจสอบในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานปกตินี้ จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค           
ของประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการขายปัจจัยการผลิตอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปกติจะเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
สำหรับการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตของพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรมประมงซึ่งจะขอกล่าวถึงในลำดับถดัไป 

2. การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามที่ ได้รับการประสานจากหน่วยงานอ่ืน                      
และการบูรณาการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การปฏิบัติงานในกรณีดังกล่าว จะเป็นการปฏิบัติงานเมื่อมีหน่วยงานอ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่
ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ รวมถึงงาน
การบูรณาการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    
ซึ่งจะได้รับการประสานจากหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รับผิดชอบเป็น              
ผู้ประสานงานหลักในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  

ซึ่งลักษณะงานไม่ได้เป็นงานประจำ และการดำเนินการจะเป็นไปในรูปแบบงานเร่งด่วน            
ที่ต้องออกปฏิบัติงานทันทีร่วมกับหน่วยงานอื่น   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปกติจะเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
สำหรับการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตของพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ากกรมประมงซึ่งจะขอกล่าวถึงในลำดับถัดไป 

3. การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนส่งข้อมูลปัจจัย
การผลิตทีค่าดว่าผิดกฎหมายให้เข้าตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนว่ามีการขายปัจจัยการผลิตที่คาดว่า
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกรณีหน่วยงานอ่ืน เช่น กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการค้าปัจจัยการผลิตที่พบว่ามีการใช้ภายในฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ภาพถ่าย
ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎรายละเอียดของฉลาก ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างหรือสารปนเปื้อนที่ห้องปฏิบัติการ  
ชื่อ ที่ตั้ง และพิกัดของร้านค้าที่เป็นแหล่งทีม่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ 
และปัจจัยการผลิต เพ่ือพิจารณาเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีหากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้อง 
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ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของการปฏิบัติงานกรณีนี้  คือ กลุ่มควบคุม            
วัตถุ อันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต                
โดยลักษณะของการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาดำเนินการร่วมกับแผนปฏิบัติงานปกติของกลุ่มควบคุม                 
วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตได ้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีนี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย     
และการค้าปัจจัยการผลิต จะมีรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต
กรณอ่ืีน ดังนี้ 

(1) การพิจารณารายละเอียดของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานส่งมาให้ว่าสามารถจำแนก 
ในเบื้องต้นได้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด (อาหารสัตว์ ยาสัตว์ หรือวัตถุอันตราย) ถูกควบคุมตามกฎหมายใด  
โดยพิจารณาจากรายละเอียดสาระสำคัญและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ หมายเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์  
ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการใช้ ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบ่อยครั้งพบว่า ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่แจ้งข้อมูล ไม่ได้จำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์   
และความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีทะเบียนก็ส่งข้อมูลมาให้กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งในข้อเท็จจริงมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่ต้อง
ขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมาย 

(2) พิจารณายืนยันความผิดตามกฎหมายในเบื้องต้น ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นความผิด
ตามกฎหมายที่ควบคุมหรือไม่ หรือไม่เป็นความผิด หรือไม่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการควบคุม            
ตามกฎหมาย โดยจัดทำหนังสือสอบถามพร้อมกับส่งขอ้มูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- กรณีที่พิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 1 แล้ว พบว่าเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ ให้จัดทำหนังสือ
ถึงกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เพ่ือสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือไม่ ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรอืไม ่

- กรณีที่พิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 1 แล้ว พบว่าเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ ให้จัดทำหนังสือถึง 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เพ่ือสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือไม ่ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตขายยาสัตว์หรือไม ่

- กรณีที่พิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 1 แล้ว พบว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้จัดทำหนังสือถึง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพ่ือสอบถาม
ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต้องขึ้น
ทะเบียนและมใีบแจ้งครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือไม ่

เมือ่ได้รับผลการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความผิดตามกฎหมายจากหน่วยงานข้างต้น แล้วพบว่า   
- ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้ทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้ผู้ร้องเรียน 

หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ  
- เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้ เก็บข้อมูลไว้เพ่ือใช้เป็นต้นเรื่องของเหตุแห่งการยึด            

หรืออายัดผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นตอนการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต    
ในพ้ืนที่ต่อไป 

(3) หากพิจารณาแล้วไม่สามารถจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมได้ 
และมีข้อมูลผลการตรวจว่าพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพ่ือ
ตรวจหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วดำเนินการอายัดเพ่ือตรวจสอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัย 
การผลิตในพ้ืนที่ต่อไป 



10 
 

เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้น ก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขาย
ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่สำหรับกรณีการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานอ่ืน             
ส่งข้อมูลปัจจัยการผลิตที่คาดว่าผิดกฎหมายให้เขา้ตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจร้านขายปัจจัย
การผลิตจะเหมือนกับกรณีอ่ืน ๆ  

แต่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมโดยการตรวจหาผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดในร้านค้า
เป้าหมายตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่แจ้งข้อมูล หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยดังกล่าว              
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการอายัดเพ่ือตรวจสอบยืนยันความผิด เพ่ือดำเนินคดีกับเจ้าของร้านที่พบการกระทำ
ความผิด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่แจ้งขอ้มูลทราบ เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตจะขอ
บรรยายเป็นขั้นตอนตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตซ่ึงแสดงดังภาพที่ 1  
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ต่อหน้า 12 

ภาพที ่1  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 

 

1. เตรียมความพร้อมกอ่นการปฏิบัติงาน  
(ประชุมวางแผนและมอบหมายงานบุคลากร) (หน้า 13) 

2. เขา้ตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
(แสดงบัตร แนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์) (หน้า 15) 

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 พ.ศ. 2558 

3. ยึด อายัด (หน้า 37) 

5. สรุปผลการตรวจสอบ  
(หน้า 43) 

ไม่พบการกระทำความผิด 

ตรวจหาและจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ขาย 

พบความผิด/ต้องสงสัยว่าเป็นความผิด 

4. จัดทำบันทึก (หน้า 41) 

ไมเ่ก็บตัวอย่าง 
(ความผิดชัดเจน ไม่ต้องพิสูจน์) 

เก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์ 
(ความผิดไมช่ัดเจน / ต้องสงสัย) 

พระราชบัญญัติ 
ยา 

 พ.ศ. 2510 

พระราชบัญญัติ 
วัตถอัุนตราย 
 พ.ศ. 2535 
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ภาพที ่1 (ต่อ)   

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการทราบ 

สงสัยว่าเป็นความผิด
ต้องพิสูจน์ 

พบความผิดชัดเจน 
ไม่ต้องพิสูจน์ 

ไมพ่บความผิด 

ผลการตรวจพิสูจน์ 

พบความผิด 

ถอนอายัด / คืนของ 

ไม่พบความผิด 

6. แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ 
(หน้า 46) 

แจ้งใหผู้้ดำเนินกิจการทราบ พร้อม
แนะนำวิธีปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(หน้า 48) 

8. ดำเนินการกับของกลาง (หน้า 48) 

5. สรุปผลการตรวจสอบ 
 (หน้า 43) (ต่อ) 
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1. การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
(1) ประชุมวางแผนและมอบหมายงานบุคลากร 

- กำหนดร้านขายปัจจัยการผลิตเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบ (รา้นขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
หรือวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) โดยพิจารณาจากร้านค้าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปกติ ร้านค้า
เป้าหมายตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานอ่ืนและการบูรณาการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร้านค้าเป้าหมายตามข้อร้องเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน  
ส่งข้อมูลปัจจัยการผลิตที่คาดว่าผิดกฎหมายให้เขา้ตรวจสอบ ตามทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

- กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ งาน และเตรียมการมอบหมายงาน               
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบภายในทีมงาน โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบหลักในกิจกรรมการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่สั งกัด                        
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน
ประมงจังหวัด โดยผู้อำนวยการกองหรือประมงจังหวัดต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
และพยานเมื่อพบการกระทำความผิด ซึ่งการจัดทีมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบอาจจะจัด                
เป็นชุด ชุดละประมาณ 4 คน เป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย  

ก) พนักงานเจ้าหน้าที่คนที่ 1 จะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม มีหน้าที่ แสดงตน 
แนะนำตัวในการเข้าตรวจ และพูดคุยสอบถามรายละเอียดเจ้าของร้าน 

ข) พนักงานเจ้าหน้าที่คนที่ 2  มีหน้าที่ เข้าตรวจสอบการกระทำความผิด การจำแนก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่กฎหมายควบคุม 

ค) พนักงานเจ้าหน้าที่คนที่ 3 มีหน้าที่ เก็บบันทึกภาพขณะปฏิบัติงาน และช่วย
พนักงานเจา้หน้าทีค่นที ่2 ตรวจสอบ 

ง) พนักงานเจ้าหน้าที่คนที่  4 มีหน้าที่  จดบันทึกข้อมูลในเอกสารการตรวจสอบ                
และระวังภัย 

- ซักซ้อมทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ                  
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

กรณี อาหารสัตว์น้ำ  
(1) ตรวจสอบว่าสถานประกอบการแห่งนั้นมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำหรือไม่ 
(2) ตรวจสอบเลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ ำบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ วางขาย                     

ว่ามีทะเบียนถกูตอ้งหรือไม่ 
(3) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่วางขายว่ามีคุณภาพหรือไม่ (ดูจากวันที่หมดอายุ สภาพ

ความสมบูรณ์ของภาชนะท่ีบรรจุ ไม่ฉีกขาด ฯลฯ) 
(4) ตรวจสอบความผิดอ่ืนตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
กรณี ยาสัตว์น้ำ 
(1) ตรวจสอบว่าสถานประกอบการแห่งนั้นมีใบอนุญาตขายยาสัตว์น้ำหรือไม่ 
(2) ตรวจสอบเลขทะเบียนยาสัตว์น้ำบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางขายว่ามีทะเบียน

ถูกต้องหรือไม ่
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(3) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่วางขายว่ามีคุณภาพหรือไม่ (ดูจากวันที่หมดอายุ             
และตัวยาเปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม ฯลฯ) 

(4) ตรวจสอบความผิดอ่ืนตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณี วัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(1) ตรวจสอบว่าสถานประกอบการแห่งนั้นมีใบแจ้งครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

และมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม ่
(2) ตรวจสอบการลักลอบครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
(3) ตรวจสอบเลขทะเบียนของวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

บนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางขายว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือไม ่
(4) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่วางขายว่ามีคุณภาพหรือไม่ (ดูจากวันที่หมดอายุ   

และตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม ฯลฯ) 
(5) ตรวจสอบความผิดอ่ืนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
- กำหนดรูปแบบการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน     

เข้าตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในทีมเดียวกันควรแต่งชุดการปฏิบัติงานให้เหมือนกัน 
เช่น ใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการกรมประมง น้ำเงนิขาว บ่าแข็ง แขนสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ในทีม
อย่างน้อย 1 คน โดยเฉพาะหัวหน้าทีมต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

(2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา         
เครื่องพิมพ์เอกสาร กล่องใส่ของกลาง เทปกาวสำหรับยึดหรืออายัดของกลาง ปากกาเมจิก เอกสารแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ เป็นต้น 

(3) เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องสำหรับใช้ประกอบดำเนินคดี ได้แก่ 
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- สำเนาพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และสำเนา
กฎหมายลำดับรองที่เก่ียวขอ้งที่ออกตามความในแต่ละพระราชบัญญัติ 

- ข้อมูลเกีย่วกับการอนุญาตขายของร้านค้า และข้อมูลการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ที่วางขายภายในร้าน 

- แบบบันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที ่
- แบบบันทึกการเกบ็ตัวอย่าง 
- แบบบันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ยาสัตว์ หรือวัตถุอันตราย 
- แบบบันทึกถ้อยคำ 
- เอกสารอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
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2. การเข้าตรวจสอบรา้นขายปัจจัยการผลิต  
พนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงลงพ้ืนที่ตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตเป้าหมาย                  

ที่ได้คัดเลือกตามขั้นตอนการวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าไปยังร้านขายปัจจัยการผลิต พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมต้องแนะนำตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ               
รวมถึงเหตุที่ต้องเข้าตรวจสอบแก่ผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามที่กฎหมายกำหนด โดยมตัีวอย่างภาพบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหนา้ทีแ่สดงดังภาพที่ 2 - 4  

 
 

                
 
 

                
 
 

ภาพที ่2  แสดงตัวอย่างภาพบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
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ภาพที ่3  แสดงตัวอย่างภาพบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
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ภาพที ่4  แสดงตัวอย่างภาพบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกภาพถ่าย ต้องแจ้งผู้ประกอบการ           
เพ่ือขอบันทึกภาพ และให้ดำเนินการบันทึกภาพถ่ายทั้งรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลา                
ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของภาพที่ต้องบันทึก เช่น ภาพสถานที่โดยรอบของที่ตั้งร้าน ภาพป้ายชื่อร้าน 
ภาพผลิตภัณ ฑ์ที่ จั ดวางขายภายในร้ าน โดยรวม  ภาพผลิตภัณ ฑ์ที่ เจาะจง ภ าพการปฏิบั ติ งาน                                 
ภาพผู้ประกอบการที่นำตรวจ ภาพใบอนุญาตและการติดแสดงป้ายต่าง ๆ ภาพบัตรประชาชนของผู้ให้ถ้อยคำ
และผู้ดูร้าน ฯลฯ เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบ 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว จะให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือและนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายที่วางแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้าร้าน 
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บไว้บริเวณสถานที่เก็บ หรือไม่วางแสดงอยู่ด้านหน้าของร้าน ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ประกอบการที่จะนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
ในสถานที่ที่ผู้ประกอบการไม่ยินยอมและไม่อนุญาตให้เข้าไป กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัย               
ที่แน่ชัดและมีหลักฐานชัดเจนที่จะเข้าตรวจสอบในสถานที่ที่ผู้ประกอบการไม่ยินยอม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ขอหมายศาลในการเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึง ณ ที่นี้  
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การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก่อน เนื่องจากข้อมูลร้านขายปัจจัยการผลิตที่ถูกคัดเลือกเป็นร้านเป้าหมาย     
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตเป็นข้อมูลที่ได้จากการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะของหน่วยงานเป็นหลัก ประกอบกับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่พบ
ส่วนมากไม่ได้ขายอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว จะมีการขายผลิตภัณฑ์อ่ืนรวมอยู่ด้วย ในการตรวจสอบจึงจะ
พิจารณาขยายผลตามผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบภายในร้าน ซึ่งจะขอสรุปรายละเอียดที่พนักงานงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบภายในร้านโดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 5 ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่5  แสดงรายละเอียดขัน้ตอนโดยสรุปทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบภายในร้าน 

1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

2. พระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. 2510 

3. พระราชบัญญัติวตัถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 

จำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตทีว่างขายอยู่ภายในร้าน 

ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หรือไม่ 

มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง
หรือไม่ 

อาหารสัตว์ที่ขายหมดอายุ หรือ
เสื่อมคุณภาพหรือไม่ 

 

อาหารสัตว์ที่ขายมีทะเบียน
หรือไม่ 

ตรวจสอบว่ามีป้ายแสดงสถานที่
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หรอืไม่ 

ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตขาย
ยาสัตว์หรือไม่ 

มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งหรือไม่ 

ยาสัตว์ที่ขายหมดอายุ หรอื
เสื่อมคุณภาพหรือไม่ 

 

ตรวจสอบว่ามีการติด
แสดงใบอนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตราย
หรอืไม่ 

ตรวจสอบการลักลอบขาย 
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

วัตถุอันตรายที่ขาย
หมดอายุ หรือเสื่อม
คุณภาพหรือไม่ 

 

 

ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต/
ใบแจ้งดำเนินการเก่ียวกับ
วัตถุอันตรายหรือไม่ 

วัตถุอันตรายที่ขายมี
ทะเบียนหรือไม่ 

ยาสัตว์ทีข่ายมีทะเบียน
หรือไม่ 

ตรวจสอบว่ามีการติดแสดง
ป้ายสถานที่ขายยา และผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการหรือไม่ 

มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง
หรือไม่ 
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จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าการจำแนกประเภทปัจจัยการผลิตจะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม    
การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ปัจจัยการผลิต  

1. การจำแนกเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาและตีความหมายของข้อความทีป่รากฏบน
ฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าเข้าข่ายเป็น “อาหารสัตว์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 หรือไม่ โดย “อาหารสัตว์” หมายความว่า  

(1) วัตถุที่มุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 
โดยวิธีการใด ๆ หรือ 

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพ่ือขายหรือการนำเข้าเพ่ือ
ขายต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

ทั้งนี้ อาหารสัตว์น้ำที่จัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและ
ควบคุมจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ข้อ 4 กำหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ 
สุนัข แมว กระต่าย กบ ตะพาบน้ำ กุ้ งทะเล กุ้ งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้ อ                 
และปลาทะเลกินเนื้อ ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

(1) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว 
(ก) หวัอาหารสัตว์ 
(ข) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 
(ค) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

(2) ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
(ก) อาหารเสริมโปรตีน 
(ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
(ค) อาหารเสริมวิตามิน 
(ง) อาหารเสริมไขมัน 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วพบว่า ข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางขาย            
มีความหมายเขา้ข่ายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ดำเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ โดยทำการตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏ            
ในใบอนุญาตว่ามี ชื่อร้าน ที่ตั้งของร้าน ชื่อผู้ดำเนินกิจการ ที่อยู่ของผู้ดำเนินกิจการ ชนิดของใบอนุญาต 
ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต วันเดือนปีที่ออกใบอนุญาต และวันสิ้นอายุของใบอนุญาต ถูกต้อง               
ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏ ณ หน้างาน และข้อมูลจากคำให้การของผู้ดูแลร้านและนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่           
เข้าตรวจหรือไม่  รวมถึงการแสดงใบอนุญาตซึ่งต้องติดแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย ณ ร้านขายอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยตัวอย่างใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพที ่6  แสดงตัวอย่างใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
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หากตรวจพบการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา 17 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน               
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. ตรวจสอบป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา 31 (1) ว่ามีการ             
ติดแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายเมื่อมองจากภายนอกตัวอาคารหรือไม ่โดยป้ายแสดง “สถานที่ขายอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ” ต้องมีขนาด กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10 x 60 เซนติเมตร มีตัวอักษรสีขาวสูงไม่น้อยกว่า 3 
เซนติเมตร หากเป็นการขายปลีกให้ใช้พ้ืนสีแดง หากเป็นการขายส่งให้ใช้พ้ืนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ            
ที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 
โดยตัวอย่างป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แสดงดังภาพที่ 7 และตัวอย่างการติดแสดงป้าย
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายแสดงดังภาพที่ 8 

 
 

      
 

ภาพที ่7  แสดงตัวอย่างป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

 

 
 
ภาพที ่8  แสดงตัวอย่างการติดแสดงป้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย 
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หากตรวจพบการไม่แสดงป้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้ในที่เปิดเผย ถือเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท  

3. ตรวจสอบทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยทำการตรวจสอบเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ  
ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม และสารผสมล่วงหน้า ว่าได้มีการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ              
ซึ่งกำหนดไว้ตามมาตรา 35 หรือไม่ โดยพิจารณาจากเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ปรากฏบนฉลาก
ของบรรจุภัณฑ์ท่ีวางขายทีใ่นสถานทีข่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

หากประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในกรณีที่              
เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำขึ้นต้นด้วย ป. หรือในกรณีทีไ่ม่มเีลขทะเบียนอาหารสัตว์ปรากฏบนฉลากให้สอบถาม
หรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ดังกล่าว กับกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ                 
กรมประมง โทร 0 2562 0600 ต่อ 15  

หรือกรณีที่เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำไม่ได้ขึ้นต้นด้วย ป. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ทีก่องควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2159 0406  

โดยตัวอย่างหมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแสดงดังภาพที่ 9 
 
 

        
 

ภาพที ่9  แสดงตัวอย่างหมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

หากตรวจพบการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้                
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (4) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่              
หกเดือนถึงสามปี หรือปรบัตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ตรวจสอบฉลากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หากผลการตรวจพบว่าอาหารสัตว์นั้ น                 
ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะอย่างถูกต้องแล้ว แต่พบว่าไม่มีการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหาร
สัตว์นั้น หรือฉลากสูญหาย ลบเลือน ฉีกขาดทำให้อ่านไม่ได้  จะถือว่าร้านขายอาหารสัตว์นั้นไม่ปฏิบัติ                  
ตามมาตรา 31 (3) “รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 (4)              
หรือมาตรา 29 (5) แล้วแต่กรณี  ให้คงอยู่ โดยครบถ้วนและชัดเจน” หรือพบว่าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์                    
ควบคุมเฉพาะฉีกขาด หรือแตก หรือมีร่องรอยหนูกัด ไม่สามารถเก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้มีคุณภาพได้ 
จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (4) “รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย            



23 
 

ถ้าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชำรุด ห้ามนำมาขาย” โดยจะมีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษปรับ
ไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท  

4. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่วางขายภายในร้าน โดยตรวจสอบจาก             
วันหมดอายุที่ปรากฏบนฉลากของภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่ ตัวอาหารสัตว์                
เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมหรือไม่ และตรวจสอบภาชนะบรรจุว่าชำรุด เช่น กระปุกแตก มีรอยหนูกัดภาชนะ
ทะลุ กระสอบฉีกขาด หรือไม่ ซึ่งมาตรา 58 ได้กำหนดอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อาหารสัตว์                   
ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ทีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก 
2) มีสิ่งใด ๆ ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็น

อันตรายต่อสัตว์ ตามลักษณะ ชนิด หรือปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 
3) บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา 6 (5)  

โดยตัวอย่างวันหมดอายุทีป่รากฏบนฉลากของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแสดงดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที ่10  แสดงตัวอย่างวันหมดอายุทีป่รากฏบนฉลากของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

หากตรวจพบการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ             
ตามมาตรา 56 (2) มีโทษตามมาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท             
หรือทั้งจำทั้งปรับ   
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เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตภายในร้านแล้วพบผลิตภัณฑ์
ประเภทอ่ืน นอกจากผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้พิจารณาจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์  
ในเบื้องต้นว่าเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุอันตราย โดยสามารถพิจารณา
จากรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ และจัดจำแนกประเภทโดยยึดตามนิยามของกฎหมาย           
ที่เก่ียวขอ้ง ดังนี้ 

2. การจำแนกเป็นยาสัตว์ จะพิจารณาจากข้อความที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์                 
ว่าเข้าข่ายเป็นยา ตามนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่                  
โดย “ยา” หมายความว่า  

(1) วัตถุท่ีรับรองไว้ในตำรายาทีร่ัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุที่มุ่ งหมายสำหรับใช้ ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค                

หรอืความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์   
(3) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ                 

ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์  
โดยปกติการควบคุมร้านขายยาสัตว์จะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ของกรมประมงจะรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลักลอบขายยาสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายในร้านขาย
ปจัจัยการผลิต 

หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบในส่วนที่เกีย่วข้องกับการขายยาสัตว์ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ โดยทำการ
ตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏในใบอนุญาตว่ามี ชื่อร้าน ที่ตั้งของร้าน ชื่อผู้ดำเนินกิจการ ที่อยู่ของผู้ดำเนิน
กิจการ ชื่อของเภสัชกรหรือสัตวแพทยผ์ู้ควบคุมร้าน เวลาทำการ ประเภทของใบอนุญาตสำหรับยาแผนปัจจุบัน
ที่ได้รับใบอนุญาต วันเดือนปีที่ออกใบอนุญาต และวันสิ้นอายุใบอนุญาต ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏ ณ หน้างาน 
และข้อมูลจากคำให้การของผู้ดูแลร้านและนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหรือไม่ โดยตัวอย่างใบอนุญาต  
ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที ่11  แสดงตัวอย่างใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ 
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หากตรวจพบการขายยาสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม              
มาตรา 12 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท  

2. ตรวจสอบการแสดงใบอนุญาตซ่ึงมาตรา 26 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา และป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ ติดแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย ซึ่งตัวอย่างป้ายสถานที่ขายยาและป้าย
ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแสดงดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที ่12  แสดงตัวอย่างป้ายสถานที่ขายยาและป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 

หากตรวจพบการไม่ติดป้ายแสดงสถานที่ขายยาและป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ             
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 26 มีโทษตามมาตรา 105 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาท             
ถึงหนึ่งหมื่นบาท 

3. ตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทยาถูกกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
ตามมาตรา 79  และแสดงทะเบียนยาบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางขายภายในร้าน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สังกัดกรมประมงตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับยาที่ ใช้สำหรับสัตว์น้ำ ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว                        
มีเลขทะเบียนยาสัตว์ปรากฏบนฉลากหรือภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากประสงค์จะตรวจสอบข้อมูล
การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp ตัวอย่างเลขทะเบียนยาสัตว์แสดงดังภาพที่ 13 
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ภาพที ่13  แสดงตัวอย่างเลขทะเบียนยาสัตว์ทีป่รากฏบนฉลาก 
 

หากตรวจพบการขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม                 
มาตรา 72 (4) มี โทษมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินสามปี  หรือป รับไม่ เกินห้ าพันบาท                            
หรือทั้งจำท้ังปรับ  

4. ตรวจสอบคุณภาพของยาสัตว์ที่วางขายภายในร้าน โดยตรวจสอบจากวันหมดอายุ          
ที่ปรากฏบนฉลากหรือภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่ และตัวยาเปลี่ยนแปรสภาพ                  
ไปจากเดิมหรือไม่ เช่น สีเปลี่ยนไปจากเดิม ยาที่ไม่มีตะกอนแต่มีตะกอน ยาที่จากปกติเป็นผงแต่มีความชื้นทำ
ให้ละลายแปรสภาพเป็นน้ำ เป็นต้น โดยมาตรา 75 กำหนดให้ยาเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ 

1) ยาที่สิ้นอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลาก  
2) ยาที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยาปลอม ตามมาตรา 73 (5) หรือยาผิด

มาตรฐานตามมาตรา 74 
ซึ่งตัวอย่างวันหมดอายุของยาสัตว์ที่ปรากฏบนฉลากแสดงดังภาพที่ 14  
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ภาพที ่14  แสดงตัวอย่างวันหมดอายุของยาสัตว์ที่ปรากฏบนฉลาก 
 

หากตรวจพบการขายยาสัตว์น้ำที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ            
ตามมาตรา 72 (3) มีโทษตามมาตรา 121 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท              
หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาเสื่อมคุณภาพ จะมีโทษตามมาตรา 121 วรรคสอง                 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท  

3. การจำแนกเป็นวัตถุอันตราย หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
ภายในร้านแล้ว ยังพบว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนอีก ที่นอกเหนือและไม่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์
และยาสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้น เข้าข่ายที่จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุ
อันตรายหรือไม่ โดยสังเกตจากรายละเอียดข้อความที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการจำแนกผลิตภัณฑ์
ประเภทวัตถุอันตรายเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากวัตถุอันตรายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งชนิดของวัตถุอันตรายตามความจำเป็นแก่การควบคุม                    
ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้
ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้
ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ำหนดด้วย 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้
ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก 
การนำผ่าน หรอืการมีไว้ในครอบครอง 
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โดยวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมจะเป็นไปตามบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556              
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 บัญชี 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ สำหรับการตรวจสอบและควบคุมวัตถุอันตราย               
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในสังกัดกรมประมง             
ต้องดำเนินการในการเข้าตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีขั้นตอนและแนวทาง    
การปฏิบัติดังนี้ 

1. จำแนกผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้านให้ได้ว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยสังเกตจากชื่อสารสำคัญ วิธีการใช้และวัตถุประสงค์ที่มิใช่
การผสมอาหารให้สัตว์กินหรือมีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค โดยวัตถุอันตราย        
ที่ ใช้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด ทำลาย 
เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน รวมถึงผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ สำหรับการตรวจสอบ
และควบคุมวัตถุอันตรายแบ่งออกตามชนิดของวัตถุอันตราย ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และไม่ต้องมีใบแจ้ง
ครอบครองหรือใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบแจ้ง
ครอบครองวัตถุอันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) ผลิตภัณฑ์จุลชีพ
สำหรับปรับสภาพน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาระสำคัญที่ทำขึ้นเพ่ือป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือควบคุมจุลชีพ 
ปรสิต พืชน้ำหรือสัตว์น้ำอ่ืนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กากชา ไอโอดีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมทัลดีไฮด์              
อีมาแมกตินเบนโซเอด นิโคลซาไมด ์ด่างทับทิม 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบอนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่  3 ได้แก่ กรดอะซีติกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 80               
โดยน้ำหนัก กรดเปอร์อะซีติก กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก กลูตารัลดีไฮด์                 
ไตรคลอร์ฟอน ไตรฟลูราลิน เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ เฟนตินอะซิเตต มาลาไคต์กรีนออกซาเลตสำหรับใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม มาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โรตีโนน คลอรีน
และสารทีใ่ห้คลอรีน 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง 
ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ มาลาไคต์กรีนออกซาเลต ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงาม มาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม กรดไตรคลอโร            
ไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกล่าว 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำแนกชนิดของผลิตภัณฑว์ัตถุอันตรายได้แล้วให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่  2                      

และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  3 โดยทำการตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏ                            
ในใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ว่ามี ชื่อร้าน ที่ตั้งของร้าน ชื่อผู้ดำเนินกิจการ ที่อยู่ของผู้ดำเนินกิจการ วันเดือนปีที่ออก
ใบอนุญาต และวันสิ้นอายุใบอนุญาต ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏ ณ หน้างาน และขอ้มูลจากคำให้การของผู้ดูแล
รา้นและนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหรอืไม ่ 

โดยตัวอย่างใบรับแจ้งดำเนินการมี ไว้ ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่  2                    
แสดงดังภาพที่ 15 และตัวอย่างใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถอัุนตรายชนิดที่ 3 แสดงดังภาพที่ 16 
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ภาพที ่15  แสดงตัวอย่างใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
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ภาพที ่16  แสดงตัวอย่างใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
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หากตรวจพบการขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้           
ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 22 มีโทษตามมาตรา 72 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทัง้จำทั้งปรับ 

 และขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 23 มีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. ตรวจสอบการลักลอบครอบครองเพ่ื อขายวัตถุ อันตรายชนิ ดที่  4  ภายในร้าน                              
ว่าผู้ประกอบการแอบนำมาวางขายหรือไม่ โดยต้องไปตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บสินค้าด้วย 

หากพบการลักลอบขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
มาตรา 43 มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3. ตรวจสอบการติดแสดงใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบแทนใบอนุญาต 
ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น ซ่ึงกำหนดไว้ตามมาตรา 31                
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หากตรวจพบว่าผู้ใดไม่ติดแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายถือเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

4. ตรวจสอบทะเบียนของวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ว่ามีเลขทะเบียน
วัตถุอันตรายปรากฏบนฉลากหรือไม่ ซ่ึงมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 235 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่  2 และวัตถุ อันตรายชนิดที่  3 ก่อนการผลิต               
หรือการนำเข้า 

ซึ่งผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่  2 และวัตถุอันตรายชนิดที่  3 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน              
ตามมาตรา 36 แล้ว จะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์  

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทีก่ลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัย
การผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทร. 0 2561 2390  

โดยตัวอย่างเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 แสดงดังภาพที่ 17 และตัวอย่างเลข
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถอัุนตรายชนิดที่ 3 แสดงดังภาพที่ 18 
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ภาพที ่17  แสดงตัวอย่างเลขทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

 
 

 
ภาพที ่18  แสดงตัวอย่างเลขทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที ่3 
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หากตรวจพบการขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้              
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามตามมาตรา 45 (4) มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 78 

 และหากตรวจพบการขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้              
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (4) มีโทษตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี             
หรือปรับไม่เกนิ สามแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ  

5. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตรายที่วางขายภายในร้าน โดยตรวจสอบจากวันหมดอายุ              
ที่ปรากฏบนฉลากหรือภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่ และวัตถุอันตรายเปลี่ยนแปรสภาพ
ไปจากเดิมหรือไม ่ซ่ึงมาตรา 49 กำหนดใหว้ัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ได้แก่ 

1) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก 
2) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา 47 (5) 

หรอืวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
โดยตัวอย่างวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ปรากฏบนฉลากแสดงดังภาพที่ 19 
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ภาพที ่19  แสดงตัวอย่างวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ปรากฏบนฉลาก 
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หากตรวจพบการขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (3) มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 

และหากตรวจพบการขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่  3 ที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ             
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (3) จะมีโทษตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี                 
หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากเป็นการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน
ส่งข้อมูลปัจจัยการผลิตที่คาดว่าผิดกฎหมายให้เข้าตรวจสอบ และมีผลการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเข้าข่าย            
เป็นความผิดตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบหาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลนั้นด้วย             
ว่ามวีางขายอยู่ภายในร้านหรือไม่ เพ่ือเตรียมการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเมื่อตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

 
3. การยึด อายัด และสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต
เรียบร้อยแล้ว หากผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือต้องสงสัยว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมาย สามารถพิจารณาดำเนินการยึด อายัด หรือสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่เข้าข่าย              
เป็นความผิดตามกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาว่า
จะดำเนินการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามหลักการพิจารณาและแนวทางการปฏิบัติ โดยอ้างอิงแนวทาง
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ และภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ดังนี้ 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการยึดผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายหรือต้อง
สงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำผลิตภัณฑ์นั้นไปได้ โดยผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องมีขนาดและจำนวนพอเหมาะที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำกลับไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรักษาของ               
ที่ถูกยึดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กำหนด ซึ่งสถานที่เก็บดังกล่าว ต้องมีขนาดและสภาพแวดล้อม             
ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้นให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เสื่อมภาพ จนกว่าการดำเนินการทางกฎหมาย
จะเสร็จสิ้น 

โดยในการยึดพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระทำต่อหน้าผู้ประกอบกิจการ และทำบันทึกการยึด 
ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อ 4 การบันทึกผลการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต กรณีที่พบการกระทำความผิด                  
หรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุหมายเลขหรือทำเครื่องหมาย                
บนผลิตภัณฑ์ที่ได้ยึดไว้ให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือดำเนินการ              
ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตัวอย่างการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะทำการยึดผลิตภัณฑ์             
ผิดกฎหมาย แสดงดังภาพที ่20 
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ภาพที ่20  แสดงตัวอย่างการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่นขณะทำการยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย 
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดผลิตภัณฑ์ที่ เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย               
หรือต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำไปได้                 
โดยผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีขนาดใหญ่ หรือจำนวนมากเกินกว่าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำกลับไปเก็บไว้                  
ณ สถานที่เก็บรักษาตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดได้ หรือสถานที่เก็บดังกล่าวมีขนาดไม่เพียงพอ                
ที่จะเก็บของสิ่งนั้น หรือของสิ่งนั้นต้องมีสถานที่เก็บเฉพาะที่สามารถรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เปลี่ยนแปรสภาพ 
จนกว่าการดำเนินการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้น 

โดยในการอายัดพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระทำต่อหน้าผู้ประกอบกิจการ และทำบันทึกการอายัด 
ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อ 4 การบันทึกผลการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต กรณีที่พบการกระทำความผิด               
หรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบันทึกต้องกำหนดให้มีผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน               
ที่อายัด พร้อมทำแผนผังระบุสถานที่อายัดของให้ชัดเจนและรัดกุม และในการปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่                     
ต้องทำสัญลักษณ์สิ่งของที่ได้อายัดไว้ในสถานที่เก็บดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น การใช้เทปพันแสดงสัญลักษณ์             
ของที่ถูกอายัด พร้อมทั้งติดแสดงป้ายที่มีข้อความว่า “ห้ามเคลื่อนย้าย” บนหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ                   
ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกอายัดไว้ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตามข้ันตอน
ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป โดยตัวอย่างการดำเนินการอายัดของพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงดังภาพที ่21 
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ภาพที ่21  แสดงตัวอย่างการดำเนินการอายัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาดำเนินการยึดหรืออายัด หรือสุ่มตัวอย่าง

เพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดตามกฎหมายที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น  
กรณตี่าง ๆ ดังนี้  

(1) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มั่นใจ สามารถจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตได้  
และเป็นความผิดตามกฎหมายที่ชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน              
ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือยืนยันความผิด 

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตดังกล่าว 
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิด เช่น การตรวจพบการขายปัจจัยการผลิตที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้   
ขึ้นทะเบียนไว้ การตรวจพบการขายปัจจัยการผลิตที่หมดอายุ (เสื่อมคุณภาพ) 

(2) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจ สามารถจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต
ในเบื้องต้นได้แต่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย และต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการ                
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยืนยันความผิด 

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตดังกล่าว 
และสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ยึดหรืออายัดไว้ ส่งตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
เพ่ือยืนยันความผิดตามกฎหมาย และใช้เป็นเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปเมื่อผลการตรวจพิสูจน์
ยืนยันพบว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการขายปัจจัยการผลิตที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้              
ขึ้นทะเบียนไว้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มั่นใจว่าการจำแนกประเภทปัจจัยการผลิตนั้นถูกต้องหรือไม่                     
หรือต้องการทราบข้อมูลองค์ประกอบของสารสำคัญที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต หรือตรวจหา
สารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตเมื่อมีข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้หลักฐานมีน้ำหนักในการดำเนินคดมีากขึ้น 
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(3) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตได้  
และต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย และต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือยืนยันความผิด 

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตดังกล่าว 
และสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ยึดหรืออายัดไว้ ส่งตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
เพ่ือยืนยันความผิดตามกฎหมาย และใช้เป็นเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปเมื่อผลการตรวจพิสูจน์
ยืนยันพบว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ไม่ติดฉลากหรือไม่แสดง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์บนฉลากและต้องการทราบข้อมูลองค์ประกอบของสารสำคัญที่เป็นส่วนผสม             
ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือตรวจหาสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อมูลที่ ได้รับแจ้ง                  
จากผู้รอ้งเรยีนหรือหน่วยงาน เพ่ือให้หลักฐานมีนำ้หนักในการดำเนินคดีมากขึน้ 

การสุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย จะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตก็ต่อเมื่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดและเป็น
พยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเท่านั้น โดยจะสุ่มจากผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดที่ถูกยึด              
หรืออายัด จะไม่มีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นปกติเนื่องจากมีกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำและสำนักงานประมง
จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต สุ่มตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือตรวจสอบ
ตามแผนการปฏิบัติงานปกติอยู่แล้ว 

โดยการสุ่มตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ถูกยึดหรืออายัดไว้จะสุ่มเก็บทั้งถุง           
หรือทั้งภาชนะบรรจุแบบสมบูรณ์ ไม่มีการแบ่งเนื้อของผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบ จำนวนตัวอย่างที่สุ่มขึ้นอยู่กับว่า             
จะส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานใดบ้าง และบันทึกรายละเอียดการยึด อายัด และการสุ่ม
ตัวอย่างในบันทึกยึดหรืออายัด และบันทึกถ้อยคำของผู้ดำเนินกิจการให้เรียบรอ้ย ละเอียด รอบคอบ 

การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้องสงสัยว่าเป็นความผิด เพ่ือตรวจพิสูจน์ยืนยัน
ความผิดที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาตามประเภทของปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

- กรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ ให้ส่งตัวอย่างและจัดทำหนังสือถึงกองวิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์ ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรอืไม ่อย่างไร 

2) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ อย่างไร 
3) การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือไม ่อย่างไร 
4) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีส่วนประกอบใดบ้าง 
5) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนตามท่ีได้รบัแจ้งหรอืไม่ 
6) ผลตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นความผิดใด ตามกฎหมายใด 

- กรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ ให้ส่งตัวอย่างและจัดทำหนังสือถึงสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจพิสูจน์ยาสัตว์ ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือไม ่อย่างไร 

2) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ขึน้ทะเบียนตำรับยาหรือไม่ อย่างไร  
3) การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตขายยาสัตว์หรอืไม ่อย่างไร 
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4) ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยอะไรบ้าง (ในข้อนี้ อ.ย. จะยืนยัน
เฉพาะส่วนประกอบที่ปรากฏตามทะเบียนตำรับยาเท่านั้น) 

5) สามารถบำบัด บรรเทา รกัษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของสัตว์ได้หรือไม่ 
6) ผลตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นความผิดใด ตามกฎหมายใด 
หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะส่งตรวจพิสูจน์หาตัวยาสำคัญ หรือสารตกค้าง 

หรือสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นยาสัตว์ สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่สำนักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

- กรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ส่งตัวอย่าง
และจัดทำหนังสือถึง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพ่ือขอความอนุเคราะห์           
ให้ตรวจพิสูจน์วัตถอัุนตราย ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย              
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม ่อย่างไร 

2) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ขึน้ทะเบียนหรือไม ่อย่างไร 
3) การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมีใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายชนิดที ่2 หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือไม ่อย่างไร 
4) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีส่วนประกอบใดบ้าง 
5) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนตามท่ีไดร้ับแจ้งหรือไม่ 
6) ผลตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นความผิดใด ตามกฎหมายใด 
หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะส่งตรวจพิสูจน์หาสารสำคัญของวัตถุอันตราย  

หรือสารตกค้าง หรือสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย สามารถส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ห้องปฏิบัติการของ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ทั้ งนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาได้ว่าจะส่งตรวจพิสูจน์รายการใดบ้าง              
จากองค์ประกอบความผิดที่ปรากฏ ณ หน้างาน และจะต้องพิจารณาด้านงบประมาณสำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วย 

 
4. การบันทึกผลการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต และจำแนก
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่เข้าข่ายเป็นความผิดหรือต้องสงสัยว่าเป็นความผิดเพ่ือที่จะดำเนินการยึด อายัด      
หรือสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำบันทึกดำเนินการจัดทำ
บันทกึผลการตรวจสอบตามกฎหมายทีค่วบคุม โดยแบ่งออกเป็นกรณตี่าง ๆ ดังนี้ 

1) กรณีที่ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกตาม
แบบบฟอร์ม ดังนี้ 

(1) บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามภาคผนวก ก. 

(2) บันทึกถ้อยคำ ตามภาคผนวก ข. (สามารถใช้แบบบันทึกนี้ร่วมกันได้ทุกพระราชบัญญัติ 
เนื่องจากเหตุเกิดที่ร้านเดียวกัน และสาเหตุที่ทำบันทึกถ้อยคำกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานป้องกันตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้เข้าไปในสถานที่รโหฐาน โดยไม่ได้รับอนุญาต                 
และผู้ประกอบการยินยอมและเป็นผู้นำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ) 
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หากตรวจพบว่าภายในร้านมีการขายผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมตามกฎหมายอ่ืนด้วย ให้จัดทำ
บันทึกการตรวจสอบแยกตามแต่ละกฎหมาย ได้แก่ 

(3) บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา ตามภาคผนวก ค. (กรณีตรวจพบว่ามีการขายยา
สัตว์ภายในร้านด้วย) 

(4) บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย ตามภาคผนวก ง. (กรณีตรวจ
พบว่ามีการขายวัตถุอันตรายภายในร้านด้วย) 

2) กรณีที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกตามแบบบฟอรม์ ดังนี้ 

(1) บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามภาคผนวก ก. 

(2 ) บั นทึ กถ้อยคำ ตามภาคผนวก ข . (สามารถ ใช้ แบบบั นทึ กนี้ ร่ วมกัน ได้                 
ทุกพระราชบัญญัติ เนื่องจากเหตุเกิดที่ร้านเดียวกัน) 

(3) บันทึกการยึดหรืออายัด ตามภาคผนวก จ. (หากมีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจสอบ
ยืนยันความผิด ให้ระบุรายละเอียดในบันทึกนี้ให้ชัดเจนว่าได้ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ตอ้งสงสัยไว้จำนวนทั้งหมดเท่าไร 
ส่งตรวจสอบจำนวนเท่าไร และมอบให้พนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีจำนวนเท่าไร 
และสามารถสามารถใช้แบบบันทึกนี้ร่วมกันได้ทุกพระราชบัญญัติ เนื่องจากเหตุเกิดที่ร้านเดียวกัน แต่เขียน
รายการของที่ยึดหรืออายัดในแต่ละพระราชบัญญัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งทำเครื่องหมายหรือหมายเลขรายการ
ของกลางบนผลิตภัณฑ์ที่ยึดแต่ละชิ้นให้ครบถ้วน ชัดเจน) 

หากตรวจพบว่าภายในร้านมีการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดหรือต้องสงสัยว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนด้วย ใหจ้ัดทำบันทึกการตรวจสอบแยกตามแต่ละกฎหมาย ได้แก่ 

(4) บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา ตามภาคผนวก ค. (กรณีตรวจพบว่ามีการขายยา
สัตว์ภายในร้านด้วย) 

(5) บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย ตามภาคผนวก ง. (กรณีตรวจ
พบว่ามีการขายวัตถุอันตรายภายในร้านด้วย) 

การทำบันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกต้อง
ดำเนินการทำบันทึกให้เสร็จ ณ หน้างาน การบันทึกถ้อยคำของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ดูแลร้าน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขอบัตรประชาชนของบุคคลผู้นั้นมาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานและบันทึกข้อมูลบุคคลของผู้ให้การ
ตามข้อมูลที่ปรากฏในบัตรประชาชน เมื่อจัดทำบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านบันทึกต่าง ๆ 
ให้ผู้ดำเนนิกจิการหรือผู้ดูแลร้านฟังให้เปน็ทีเ่ข้าใจ แล้วจึงลงลายมือชื่อในบันทึกต่าง ๆ  

โดยแบบบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต แสดงดัง
ภาคผนวก ก. - จ. และตัวอย่างการบึนทึกต่าง ๆ โดยแยกเป็นตัวอย่างบันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัย
การผลิตแบบที่ ไม่พบการกระทำความผิด ตามภาคผนวก ฉ. และแบบที่พบการกระทำความผิด                 
ตามภาคผนวก ช. ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่พบ 
เช่น พบว่าภายในร้านขายปัจจัยการผลิตที่ประกอบด้วยอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกการตรวจสอบให้ครบทั้งบันทึกการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ               
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากตรวจพบว่าภายในร้านขายอาหารสัตว์อย่างเดียวให้บันทึกผลการ
ตรวจสอบเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เพียงอย่างเดียว  

ทั้งนี้ ตัวอย่างการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามภาคผนวก               
ฉ และ ช. จะแสดงให้ครบทั้ง 3 พระราชบัญญัติ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย 
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5. สรปุผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตและจัดทำบันทึกต่าง ๆ 

เรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต                 
โดยแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้  

1) กรณีที่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมแจ้งผลการตรวจสอบ และมอบสำเนาบันทึกต่าง ๆ ให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนไว้ 
พร้อมทัง้กล่าวขอบคุณและถ่ายรูปร่วมกนั 

2) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่ชัดเจน โดยไม่ต้องใช้
ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่             
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม แจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนทราบในฐานความผิดที่ตรวจพบ                 
และให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการ
แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่พบการกระทำ
ความผิดต่อไป 

3) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจ แต่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย             
และต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันความผิด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม แจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนทราบผลการตรวจสอบ             
ในเบื้องต้นและเหตุแห่งการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิด และรอผล                
การตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผล
การตรวจพิสูจน์ให้ผู้ดำเนินกจิการหรือผู้แทนทราบอีกครั้งภายหลังจากที่ได้รับผลการตรวจพิสูจน ์ 

เมื่อได้รับผลการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันความผิดตามกฎหมายจากห้องปฏิบัติการ  
หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้  

1) กรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจง้ใหผู้้ดำเนินกจิการหรือผู้แทนทราบ และคืนของที่ยึดหรืออายัดโดยไม่ชักช้า 

2) กรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนทราบในฐานความผิดที่ตรวจพบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ               
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ   
ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนทีท่ี่พบการกระทำความผิดต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยส่งตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยัน
ความผิดตามกฎหมายที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้ว 
จะต้องดำเนินการพิจารณาฐานความผิดเพ่ิมเติมตามกฎหมายที่อาจพบจากผลการตรวจพิสูจน์ปัจจัยการผลิต 
ในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 

1. กรณีที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ อาจจะต้องพิจารณาฐานความผิดเพ่ิมเติมตามมาตรา 56 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่    

(1) อาหารสัตว์ปลอมปน โดยมาตรา 57 ไดก้ำหนดให้อาหารสัตว์ปลอมปน ได้แก่ 
1) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) ที่ใช้วัตถุอ่ืนเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้

ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือ 
2) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) ที่เพ่ิม สับเปลี่ยน ใช้วัตถุอ่ืนปน หรือลดปริมาณวัตถทุี่มีคุณค่า 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าอาหารสัตว์ที่ขายเป็นอาหารสัตว์ปลอมปนถือเป็น                   
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (1) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน              
ถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 
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(2) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน โดยมาตรา 59 ได้กำหนดให้อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ได้แก่ 
อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ถูกต้องตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด  

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าอาหารสัตว์ที่ขายเป็นอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานถือเป็น                   
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (3) มีโทษตามมาตรา 90 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหา้พันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

(3) อาหารสัตว์ทีต่้องขึน้ทะเบียนแตมิ่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าอาหารสัตว์ที่ขายเป็นอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้

ขึ้นทะเบียนไว้ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (4) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

2 . กรณี ที่ เป็ น ย าสั ต ว์  อาจจะต้องพิ จารณาฐานความผิ ดเพ่ิ มเติ มตามมาตรา 72                         
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่    

(1) ยาปลอม โดยมาตรา 73 ได้กำหนดให้ยาปลอม ได้แก่ 
1) ยาหรือวัตถุท่ีทำเทียมท้ังหมดหรือแต่บางส่วนว่าเป็นยาแท ้
2) ยาที่แสดงชื่อว่าเป็นยาอื่นหรือแสดงเดอืน ปี ที่ยาสิ้นอายุ ซึ่งมิใช่ความจริง 
3) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตยาซึ่งมิใช่ความจริง 
4) ยาที่แสดงว่าเป็นยาตามตำรับยาทีข่ึน้ทะเบียนไว้ ซึ่งมิใช่ความจริง 
5) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์

ขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑต์่ำสุดหรือสูงสุด ซึ่งกำหนดไว้ในตำรับยาที่ข้ึนทะเบียนไว้ตามมาตรา 79 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาปลอม ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม

มาตรา 72 (1) มีโทษตามมาตรา 119 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท   
ถึงหนึ่งหมื่นบาท หากผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาปลอมจะมีโทษตามมาตรา 119 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถงึห้าพันบาท 

(2) ยาผิดมาตรฐาน โดยมาตรา 74 ได้กำหนดให้ยาผิดมาตรฐาน ได้แก่ 
1) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกนิจากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุดทีก่ำหนดไว้ในตำรับยาที่ข้ึนทะเบียนไว้ตามมาตรา 79 แต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าวใน
มาตรา 73 (5) 

2) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของยาผิด
ไปจากเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในตำรับยาที่ข้ึนทะเบียนไว้ตามมาตรา 79 หรือตำรับยาที่รัฐมนตรีสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับ
ยาแล้วตามมาตรา 86 ทวิ 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาผิดมาตรฐาน ถือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา 72 (2) มีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หากผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาผิดมาตรฐานจะมีโทษตามมาตรา 120 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 

(3) ยาที่มไิดข้ึน้ทะเบียนตำรับยา 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาทีม่ิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาถือเป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามมาตรา 72 (4) มีโทษตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน             
ห้าพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

(4) ยาทีท่ะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน 
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หากผลการตรวจพิสูจน์ ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก               
เกิ นหกเดื อน  ถื อ เป็ นการฝ่ าฝื น บทบัญญั ติ ตามมาตรา 72 (5) มี โทษตามมาตรา 120 วรรคสอง                    
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาที่ทะเบียน
ตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน จะมีโทษตามมาตรา 120 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

(5) ยาที่รฐัมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 

ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 (6) มีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี              
และปรับไม่เกินห้าพันบาท หากผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา           
จะมีโทษตามมาตรา 120 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

3. กรณีที่ เป็นวัตถุ อันตราย อาจจะต้องพิจารณาฐานความผิดเพ่ิมเติมตามมาตรา 45                         
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่    

(1) วัตถอัุนตรายปลอม โดยมาตรา 47 ได้กำหนดให้วัตถอัุนตรายปลอม ได้แก่ 
1) สิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 
2) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงกำหนดเวลาที่วัตถุ

อันตรายหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง 
3) วัตถุอันตรายที่ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ ต้ังของสถานที่ผลิต                

ซึ่งมิใช่ความจรงิ 
4) วัตถอัุนตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 
5) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสำคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคาดเคลื่อน                

ตามมาตรา 20 (3) ในระดับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกำหนด โดยประกาศ                   
ในราชกิจจานุเบกษา 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายปลอม ถือเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (1) มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 75 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายปลอม ถือเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (1) มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน
เจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน โดยมาตรา 48 ไดก้ำหนดให้วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน ได้แก ่
1) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสำคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อน            

ตามมาตรา 20 (3) แต่ไม่ถึงระดบัทีก่ำหนดตามมาตรา 47 (5)  
2) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอ่ืนที่มีความสำคัญ

ต่อคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (2) มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษ             
ที่บญัญัติไว้ในมาตรา 76 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (2) มีโทษตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี                    
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรบั 
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(3) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึน้ทะเบียนไว้ 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้น

ทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (4) มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวาง
โทษสองในสามของโทษทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา 78 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้น
ทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (4) มีโทษตามมาตรา 78 ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

(4) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกสั่ง             

เพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตราย ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (5) มีโทษตามมาตรา 79                 
ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 75 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกสั่ง              
เพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตราย ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (5) มีโทษตามมาตรา 75                 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกสั่ง             
เพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประยชน์ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (5) มีโทษ
ตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 76 

หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุอันตรายชนิดที่  3 ที่ขายเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกสั่ง             
เพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประยชน์ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (5) มีโทษ
ตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 

6. การแจ้งความ ร้องทกุข ์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มั่นใจผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตว่าพบการกระทำความผิด

ที่ชัดเจนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิต ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตเพ่ือแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือดำเนินคดี
ตามกฎหมาย โดยในทีน่ี้จะไม่ขอกล่าวถึงเรื่องการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิด
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบกับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิต             
ไมไ่ด้กำหนดให้มีการเปรียบเทยีบความผิดเมื่อพบการกระทำความผิด และส่วนมากหากพบการกระทำความผิด
มักจะพบการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายบท ดังนั้น จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน            
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่              
ที่พบการกระทำความผิดเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมาย ได้แก่ 

(1) บันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามกฎหมายที่พบการกระทำความผิด 
(ตามข้อ 4 กรณีท่ีพบการกระทำความผิด) 

(2) บันทึกถ้อยคำ สำหรับคำให้การของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนที่พบการกระทำ
ความผิด ณ วันและเวลาที่เข้าตรวจสอบร้าน 

(3) ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนที่ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำ 
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(4) บันทึกยึดหรืออายัดปัจจัยการผลิตที่จะเป็นของกลาง และบัญชีของกลาง (ควรระบุ
รายละเอียด ชื่อ ยี่ห้อ จำนวน ชนิด และราคาของกลางดงักล่าวไว้ด้วย) 

(5) ปัจจัยการผลิตของกลางที่ถูกยึด หรือภาพถ่ายปัจจัยการผลิตของกลางที่ถูกอายัด 
(6) ภาพถ่ายการปฏิบั ติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้แก่  ภาพโดยรวมของร้าน              

ที่เข้าตรวจ ภาพป้ายชื่อร้าน ภาพใบอนุญาต ภาพของที่วางขายภายในร้าน ภาพปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย  
ที่ตั้งวางขายภายในร้าน ภาพผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร้าน    
ภาพถ่ายบตัรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทน  

ในการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเลือกดำเนินการ               
ไดต้ามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทันทีภายหลังจากตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตแล้ว 
พบการกระทำความผิด และเป็นความผิดที่ชัดเจน ไม่ต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิด                  
จากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ความผิดที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต ความผิดเรื่องทะเบียน 
ความผิดเรื่องวันหมดอายุ เป็นต้น ซ่ึงพนักงานเจา้หน้าที่ผู้เข้าตรวจสอบผู้เป็นหัวหน้าชุดหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ที่หวัหน้าชุดมอบหมายจะเป็นผู้กล่าวหา และพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ตรวจสอบเป็นพยาน 
โดยพนักงานเจ้าหน้ าที่ จะเข้าพบพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจที่ รับผิดชอบในพ้ืนที่ เกิดเหตุ                  
และมอบพยานหลักฐานตามที่กล่าวข้างต้น ให้พนักงานสอบสวน เพ่ือพิจารณาสอบสวนและทำสำนวนส่งฟ้อง                 
ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซ่ึงพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอาจจะเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่                
ผู้กล่าวหาและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยานไปสอบสวนและส่งข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเตมิก็ได ้

2. แจ้งความ ร้องทุกข ์กล่าวโทษ ภายหลังจากไดร้ับผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดตาม
กฎหมายจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตเสร็จสิ้น แล้วพบสิ่งต้อง
สงสัยว่าเป็นความผิดและต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดตามกฎหมายจากห้องปฏิบัติการ                  
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย                    
ว่าเป็นความผิดเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ อาจไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เกิดเหตุ               
เพ่ือเป็นหลักฐานว่าพบสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด              
หรืออายัดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นความผิด
ตามกฎหมายจะดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข ์กล่าวโทษเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่ชี้ชัด
และยืนยันว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาฐานความผิดและรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือออกหนังสือนำส่งถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่             
เกิดเหตุเพ่ือขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในฐานความผิดที่พบ พร้อมทั้งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่              
ที่อยู่ในที่ เกิดเหตุเป็นผู้กล่าวหา และเป็นพยานในการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน                    
พร้อมกับจัดส่งเอกสาร พยานหลักฐาน ของกลางที่ยึดหรืออายัดทั้งหมด ให้พนักงานสอบสวน และดำเนินการ
เหมือนกับข้อ 1              

ซ่ึงข้อดีของวิธีนี้คือ พนักงานสอบสวนจะส่งหนังสือตอบและรายงานผลการดำเนินคดี               
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้กล่าวหาอย่างถูกต้องตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 
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ทั้งนี้ หากมีการจับกุมตัวผู้ต้องหา พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะต้องจัดทำบันทึกการจับกุมตัว
ผู้ต้องหาด้วย โดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะเป็นผู้จัดทำบันทึกดังกล่าว เนื่องจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงไม่มีอำนาจจับกุมตามกฎหมายเหมือนพนักงานสอบสวน แต่พนักงานสอบสวน              
มักไม่ทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่                  
ของกรมประมงมักจะถูกขอให้ช่วยเพ่ิมเติมรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว โดยตัวอย่างของการจัดเอกสาร               
เพ่ือประกอบการแจ้งความ ร้องทุกข ์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แสดงดังภาคผนวก ซ. 

และตัวอย่างบันทึกการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงาน                 
ทีเ่กีย่วข้อง แสดงดังภาคผนวก ฌ. 
 

7. การรายงานผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำ

หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานถึงอธิบดีกรมประมง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และจัดทำหนังสือ
ตอบผู้รอ้งเรียน หรือหน่วยงานทีส่่งข้อมูลปัจจัยการผลิตที่คาดว่าผิดกฎหมายให้เข้าตรวจสอบ เพ่ือแจ้งให้ทราบ
ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว 

 
8. การดำเนินการกับของกลางที่ศาลพิพากษาส่ังริบใหต้กเปน็ของแผ่นดิน 

ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดในขั้นตอน              
การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นของกลางและเก็บรักษา
ไว้เป็นวัตถุพยานประกอบสำนวนคดี แต่มีบางครั้งที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือส่งของกลางดังกล่าว                    
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา เพ่ือนำไปส่งตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันความผิดอีกครั้ง            
ที่ห้องปฏิบัติการ และเก็บรักษาของกลางดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกำหนด              
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและแน่นอนได้ จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะดำเนินการ               
กับของกลางดังกล่าวอย่างไร 

แต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดและศาลมีคำพิพากษาสั่งริบของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน                 
ส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนจะติดต่อมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา เพ่ือขอให้พิจารณาดำเนินการ                     
กับของกลางนั้น แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มิได้กำหนดแนวทางหรือวิธีการดำเนินการกับของกลางที่ศาลพิพากษาสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะพิจารณาในการจัดการกับของกลางโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย             
วิธีพิจารณาความอาญาที่อยู่ในอำนาจหน้าทีข่องพนักงานสอบสวน 
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ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมั่กพบในการปฏิบตัิงาน 
ตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 

 
1. ประเด็นปัญหา  ปัจจัยการผลิตประเภทใดท่ีไม่ตอ้งขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 

แนวทางการแก้ไข   
ปัจจัยการผลิตที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย เช่น วัสดุปูนหรือแร่ธาตุ            

ที่ใช้ใส่ลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ สีน้ำเทียม อาหารสัตว์น้ำสวยงาม โรติเฟอร์ ไรแดง อาร์ทีเมีย สาหร่ายผง 100%             
ไคโตซาน แอสต้าแซนทิน หัวเชื้อตกปลา ขนมปังตกปลา มะพร้าวตกปลา ข้าวโพดตกปลา ออกซิเจนผง เป็นต้น 
ตัวอย่างปจัจัยการผลิตที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายแสดงดังภาพที ่22 

 

  
 

ภาพที ่22  แสดงตัวอย่างไม่ต้องขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 
 

2. ประเด็นปัญหา  ผลิตภัณฑ์จลุินทรีย์ทีว่างขายอยู่ภายในรา้นต้องขึน้ทะเบียนหรือไม ่
แนวทางการแก้ไข 

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับใช้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องมีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย             
ที่ควบคุม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์              
พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากข้อความที่ปรากฏบนฉลากระบุส่วนประกอบว่าเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติก ซ่ึงต้อง
ระบุชนิดของจุลินทรีย์ และระบุวิธีการใช้โดยการผสมอาหารแล้วให้สัตว์กิน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์                 
ทีจ่ัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแสดงดังภาพที ่23 
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ภาพที ่23  แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากข้อความที่ปรากฏบนฉลากระบุส่วนประกอบว่าเป็นจุลินทรีย์ ซ่ึงต้องระบุชนิด               
ของจุลินทรีย์ แสดงสรรพคุณย่อยสลายสารอินทรีย์ ปรับสภาพน้ำ ลดตะกอน และระบุวิธีการใช้โดยใส่ลงไป            
ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยไม่ใช่การผสมอาหารให้สัตว์กิน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
แสดงดังภาพที ่24 
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ภาพที ่24  แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
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3. ประเด็นปัญหา  หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตภายในร้านแต่ไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นปัจจัย   
การผลิตประเภทใด สามารถดำเนินการอย่างไรไดบ้้าง 

แนวทางการแก้ไข 
หากท่านออกปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตแล้วพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถ

จำแนกประเภทตามกฎหมายควบคุมได้ เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในถุงแล้วไม่มีฉลากบ่งบอกว่าคืออะไร หรือใช้
ข้อความแสดงบนฉลากที่ไม่สามารถตีความให้เข้าตามนิยามของกฎหมายที่ควบคุมได้ ให้พิจารณาดำเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 

1. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลจากผู้ร้องเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนแจ้งมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์             
ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการยึดหรืออายัด และสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือส่งตรวจ
พิสูจน์ยืนยันความผิดที่ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีข้อมลูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นความผิด ใหพิ้จารณา ดังนี้ 
2.1 สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้น              

ว่าเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายทีห่น่วยงานรับผิดชอบหรือไม่ ดังนี้ 
- หากเป็นอาหารสัตว์น้ำสอบถามได้ที ่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง               

โทร. 0 2940 6149 
- หากเป็นยาสัตว์สอบถามได้ที่  กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                    

โทร. 0 2590 7171 หรือ 0 2590 7160  
- หากเป็นวัตถอัุนตรายสอบถามได้ที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

กองตรวจสอบเรือประมง สินคา้สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง โทร. 0 2561 2390 
2.2 หารือหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนสุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจสอบ                  

ที่ห้องปฏิบัตกิารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร 
 

4. ประเด็นปัญหา  หากผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิตประสงค์จะขอคำแนะนำในการขอใบอนุญาต
ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สามารถขอไดท้ีห่นว่ยงานใด 

แนวทางการแก้ไข   
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิตทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ 
1. กรณีการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

1.1 หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และขายอาหารสัตว์น้ำเพียง               
อย่างเดียวสามารถขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ               
กรมประมง หากขายอาหารทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำสามารถขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่            
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  

1.2 หากสถานประกอบการตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ ต่ างจั งหวัด  และขายอาหารสัตว์น้ ำ              
เพียงอย่างเดียวสามารถขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดที่รับผิดชอบ              
ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หากขายอาหารทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำสามารถขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะไดท้ี ่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทีร่ับผิดชอบในพ้ืนทีท่ีส่ถานประกอบการตั้งอยู่ 

 



53 
 

2. กรณี เป็นยาสัตว์ หากสถานประกอบการตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถ             
ขอใบอนุญาตขายยาสัตว์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดสามารถขอใบอนุญาตขายยาสัตว์ได้ที ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. กรณีเป็นวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสถานประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดสามารถขอใบแจ้งและใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
และชนิดที่ 3 ได้ที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ 
และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 
5. ประเด็นปัญหา  ผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิตสอบถามว่าสามารถนำผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต       

ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแต่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตอ้างว่าอยู่ระหว่าง
ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนมาวางขายภายในร้านก่อนได้หรือไม่ 

แนวทางการแก้ไข   
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแนะนำว่า ไม่สามารถนำมาขายได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ต้องขึ้นทะเบียนประเภทต่าง ๆ                 
ต้องขึ้นทะเบียนก่อนการผลิตและนำเข้า หากพบว่ามีผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมตามกฎหมาย
วางขายอยู่ภายในร้าน เจ้าของร้านจะมีความผิดและถกูดำเนินคดีตามกฎหมายทันท ี

 
6. ประเด็นปัญหา  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต                 

ที่มีเลขทะเบียนปรากฏบนฉลากที่วางขายอยู่ภายในร้าน มีทะเบียนถูกต้องจริงหรือไม่                
จะตรวจสอบได้อย่างไร 

แนวทางการแก้ไข   
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์โดยแยกตามประเภท              

ของปัจจัยการผลิตได้ดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะในกรณีที่เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำขึ้นต้นด้วย ป. หรือในกรณีที่ไม่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
ปรากฏบนฉลากให้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ดังกล่าว กับกองวิจัย               
และพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง โทร 0 2562 0600 ต่อ 15  

หรือกรณีที่เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำไม่ได้ขึ้นต้นด้วย ป. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ทีก่องควบคมุอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2159 0406 

2. กรณีที่ เป็นยาสัตว์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ที่ เว็บไซต์               
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp 

3. กรณีทีเ่ป็นวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
วัตถุ อันตรายที่ ใช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำได้ที่ กลุ่มควบคุมวัตถุ อันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต                
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
โทร. 0 2561 2390 
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7. ประเด็นปัญหา  การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หากผู้ประกอบการไม่ยินยอมหรือขดัขืนจะดำเนินการอย่างไร 

แนวทางการแก้ไข   
ขั้นแรกพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตั้งสติ และใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เนื่องจากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิด                        
และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย  

ขั้นที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเจรจา เกลี้ยกล่อม ให้ผู้ประกอบการใจเย็น และอธิบาย                 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่พบให้ผู้ประกอบการเข้าใจ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ประกอบการขัดขวาง
หรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย 

ขั้นที่ 3 หากผู้ประกอบการขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยการใช้อาวุธ
หรือไม่ก็ตาม หรือมีแนวโน้มว่าจะทำร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เอาตัวให้รอดปลอดภัย               
จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน                    
พรอ้มทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทีร่ับผิดชอบในพ้ืนที่ให้เข้ามาระงับเหตุโดยด่วน 

 
8. ประเด็นปัญหา  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนปรากฎบนฉลาก สามารถแจ้ง

ข้อกล่าวหาในฐานความผิดเรื่องขายปัจจัยการผลิตที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
ไดท้ันทีหรือไม ่

แนวทางการแก้ไข   
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาและจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตที่ควบคุมตามกฎหมาย

ให้ได้อย่างชัดเจนก่อน เนื่องจากปัจจัยการผลิตบางชนิดไม่ต้องขึ้นทะเบียน และยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมาย
ดังที่ปรากฎในประเด็นปัญหาข้อที่ 1 หากพิจารณาและจำแนกได้ชัดเจนว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่ต้องขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายควบคุมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเรื่องขายปัจจัยการผลิตที่ต้อง              
ขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม
การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตตามแต่ละกฎหมาย หรือสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดังที่ปรากฎในประเด็นปัญหาข้อที่ 3  

 
9. ประเด็นปัญหา  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำอย่างไร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ              

ร้านขายปัจจัยการผลิต ในการเลือกผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องมาวางขายภายในร้าน 
แนวทางการแก้ไข 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบร้านต้องมีความรู้ และสามารถให้ความรู้ ข้อมูลที่จำเป็น 
รวมถึงหลักการพิจารณาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือมาวางขายภายในร้าน                            
แก่ผู้ประกอบการได้ โดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. เลือกขายปัจจัยการผลิตที่มเีลขทะเบียนกำกับบนฉลากของผลิตภัณฑ์ 
2. เลือกขายปัจจัยการผลิตที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายตามประเด็น

ปัญหาข้อที ่1 ที่ชัดเจน 
3. หากเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถจำแนกประเภทการควบคุมตามกฎหมาย              

ได้อย่างชัดเจน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ประกอบการแจ้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต
ที่มานำเสนอขายสินค้า ให้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือขอหนังสือยืนยันเพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว                
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ต้องขึ้นทะเบียนและยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย แล้วนำมาติดแสดงไว้ที่เห็นได้ง่ายภายในร้าน 
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10. ประเด็นปัญหา  กรณีที่หน่วยงานแจ้งข้อมูลเบาะแสมาว่าพบปัจจัยการผลิตที่ไม่มีทะเบียนและมียาปฏิชีวนะ
ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตดังกล่าว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ              
ร้านขายปัจจัยการผลิตตามข้อมูลที่หน่วยงานแจ้ง แต่ไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ปัจจัย             
การผลิตนั้นแต่อย่างใด จะมวีิธีดำเนินการหรือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

แนวทางการแก้ไข 
พนักงานเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตอาจจะต้อง

ใช้การแฝงตัวเพ่ือหาข่าว หรือหาคนในพ้ืนที่ที่ไว้ใจเพื่อดำเนินการล่อซื้อ หรือพัฒนาวิธีการตรวจสอบรูปแบบอื่น 
รวมถึงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนให้
ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตยี่ห้อดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา                 
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการ เมื่อพบผู้กระทำความผิด และมีการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยายผลความผิดตามกฎหมายไปยังบริษัทผู้ผลิตที่ เป็นแหล่งต้นตอ                  
ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าว เพ่ือให้การควบคุมการค้าปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมง                
ซึ่งยังพบปัญหาการปฏิบัติงานในประเด็นที่ไม่สามารถจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิต การไม่ทราบขั้นตอน   
และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การไม่ได้รับการอบรม            
หรือการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต ฯลฯ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ขาดความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                  
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านขาย
ปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงมีความจำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สำหรับใช้อธิบายขั้นตอน
และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ส่งผลให้การตรวจสอบและควบคุมร้านขายปัจจัยการผลิต               
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดปัญหา
สารตกค้างในสัตว์น้ำที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงลดปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการค้าสัตว์น้ำทีต่รวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนอีกด้วย 

การปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหา             
และอุปสรรคดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรค พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางที่สามารถจำแนกปัจจัยการ
ผลิตว่า จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด ต้องถูกควบคุมตามกฎหมายหรือไม่ และต้องใช้กฎหมายใดควบคุม 
เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่พบข้อมูลอาหารสัตว์ซ่ึงปรากฏบนฉลากว่า มีส่วนประกอบของ วิตามิน แร่ธาตุ         
กรดอะมิโน สารเคลือบ ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้ชัดว่าเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากการปฏิบัติ
ที่ผ่านมาพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต หากพบอาหารสัตว์ที่ ไม่มีทะเบียน              
จะดำเนินการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ดังกล่าว และดำเนินคดีกับผู้ขาย โดยพนักงานสอบสวนจะส่งอาหารสัตว์
ของกลางดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนำไปตรวจพิสูจน์ แต่หน่วยงานที่ตรวจพิสูจน์ยืนยัน                
(กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ) ไม่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ้น
ทะเบียนและถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีเหตุผลคือ ไม่ทราบ
รายละเอียดของส่วนประกอบบนฉลากที่ชัดเจน ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่ถูกดำเนินคดี           
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินคดี รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย การเขียนบันทึกการ
ตรวจสอบและขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้ไม่มีความมั่นใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทีถู่กต้อง 

ข้อเสนอแนะ กรมประมงควรจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขาย
ปัจจัยการผลิตเพ่ือให้มีความรู้ในการจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิต ความรู้ด้านข้อกฎหมายและขั้นตอน
การปฏิบัติในการตรวจสอบ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิต โดยอาจใช้คู่มือฉบับนี้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติของร้านขายปัจจัยการผลิตตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง                   
และมีประสิทธิภาพ 
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2. ปัญหาและอุปสรรค กรมประมงไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และหน่วยงานที่ยืนยัน
ความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อมีการดำเนินคดีในฐานความผิดตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งของกลางให้สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และห้องปฏิบัติการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์                         
หาสารสำคัญของยาเพ่ือยืนยันความผิดของสาระสำคัญในตัวอย่ างยาของกลางซ่ึงใช้ระยะเวลานาน                  
และบางครั้งไม่สามารถยืนยันความผิดตามกฎหมายจากรายละเอียดสรรพคุณทางยาที่ปรากฏบนฉลาก                  
ของผลิตภัณฑ์ได ้

ข้อเสนอแนะ กรมประมงควรมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำเป็นหน่วยงาน    
ที่ยืนยันความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวิเคราะห์หาตัวยาสำคัญที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เพ่ือความสะดวก               
และรวดเร็วในการตรวจสอบยืนยันความผิด และเพ่ิมความม่ันใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

3. ปัญหาและอุปสรรค ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัย                  
การผลิต เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน และบังคับใช้กฎหมาย แก่ร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำมิให้มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพ่ือป้องกันปัญหาสารตกค้างในสัตว์น้ำเพ่ือการบริโภคอันจะนำไปสู่
ปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภคสัตว์น้ำ ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง               
กับการค้าสัตว์น้ำ 

ข้อเสนอแนะ กรมประมงควรต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือพิจารณาในด้านนโยบาย                     
สั่งการ แก้ไขปัญหา และกำกับดูแลในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการใช้ปัจจัย
การผลิตตลอดวงจรเพ่ือให้การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                        
ประกอบกับควรมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจสำหรับตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต โดยบูรณาการบุคลากร               
ที่มีความรู้ด้านการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและด้านกฎหมายของกรมประมง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ (ยาสัตว์) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (อาหารสัตว์น้ำ) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้า
สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (วัตถุอันตราย) กองกฎหมาย (กฎหมาย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่                
เพ่ือออกปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต อันเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่             
ในการออกปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต หากเป็นไปได้ ในการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต
ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายปีร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือร่วมบูรณาการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตโดยพร้อมเพรียงกัน 
และลดความสับสนของผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิตที่มีหน่วยงานกำกับควบคมุรา้นขายปัจจัยการผลิต
หลายหน่วยงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     
ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่ องเป็นประจำทุกปี  และควรมีการจัดทำประวั ติร้านค้าที่ เข้าตรวจสอบ                     
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นระยะ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้บริโภคสัตว์น้ำ ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์น้ำ               
ที่ตรวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน 
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4. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีฐานข้อมูลรวมของร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้ำของกรมประมง ทำให้เกิดปัญหาด้านการวางแผนการตรวจสอบและการควบคุมการปฏิบัติของร้านขาย
ปัจจัยการผลิตเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิต 
จะออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ                 
ออกโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด ใบอนุญาตขายยาสัตว์ ออกโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น แต่ไม่มีการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับ               
การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต  

ข้อเสนอแนะ ควรมีหน่วยงานกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลหรือเชื่อมโยงข้อมูลร้านขายปัจจัย             
การผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนในการตรวจสอบ                    
กำกับ ดูแล และควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการขายปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
ร้านขายปัจจัยการผลิตที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่กล้าดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายปัจจัย                  
การผลิตที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะร้านที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  
ในพ้ืนที่ควรมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ                 
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนของสัตว์น้ำภายในพ้ืนที่จังหวัด และเพ่ือความสะดวก               
ในการควบคุมร้านขายปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายควบคุม โดยกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จะเป็นผู้สนับสนุนความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยการจัดฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบในพ้ืนทีด่้วย  

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายปัจจัยการผลิต          
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  ควรมีการสลับให้หน่วยงานจากพ้ืนที่ อ่ืนมาตรวจสอบ โดยให้หน่วยงาน              
ในพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงานและวางแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว หรือหากหน่วยงานส่วนกลางลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
แล้วพบการกระทำความผิด หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นต้องรับผิดชอบในฐานที่ละเลยให้มีการกระทำ
ความผิดเกิดขึ้น เพ่ือให้ งานการควบคุมตรวจสอบร้านขายปัจจั ยการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้                         
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ปัญหาและอุปสรรค กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายที่ ใช้ทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กรมประมงรับผิดชอบ ยังไม่เป็นปัจจุบันซึ่งทำให้ยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ  
ในบางประเดน็ 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่กรมประมงรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและมีความชัดเจน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน                
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7. ปัญหาและอุปสรรค เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างหนัก ผู้ประกอบการมักหลีกเลี่ยง  
การใช้ถ้อยคำที่แสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่มีความชัดเจนทางข้อกฎหมาย                  
ที่ใช้ควบคุมปัจจัยการผลิตชนิดนั้น ต้องอาศัยการตีความว่าเข้าตามข้อกฎหมายใด หรือใช้ช่องว่างตามกฎหมาย                
ทีย่ังควบคมุไม่ถึง เช่น สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารปรับสภาพน้ำ สารสกัดจากสมุนไพร เพ่ือลวงพนักงานเจา้หน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องอาศัยการสุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือหาส่วนประกอบ                
ของสารสำคัญหรือตัวยาสำคัญสำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำความผิด ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานาน               
และงบประมาณสูง ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดหรืออายัดปัจจัยการผลิตเพ่ือดำเนินคดี                 
ตามฐานความผิดได้ในทนัท ี
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ข้อเสนอแนะ ควรมีแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่แสดงถ้อยคำบนฉลาก                   
ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่มีความชัดเจนทางข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุม ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ                       
เพ่ือหาส่วนประกอบของสารสำคัญหรือตัวยาสำคัญ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่                             
ในการวางแผนดำเนินการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามตามกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย                
ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง 

8. ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่มีแนวทางการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และบังคับใช้
กฎหมายกับการขายปจัจัยการผลิตบนสื่อออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย                  
กับการขายปัจจัยการผลิตบนสื่อออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง          
ไอซีที กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก. ปคบ.) เพ่ือพัฒนางาน
ควบคุมการค้าปัจจัยการผลิตครอบคลุมทุกช่องทางและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 
ตัวอย่างแบบบันทกึการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
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บันทกึการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
วันท่ี............................... เวลาประมาณ ..................น. พนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ …………………………………………. 
....................................................................................................................................................................................................  
ได้มาทำการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว้ ดังนี ้ 

1. สถานท่ี...................................ช่ือผู้ดำเนินกิจการ............................................... ตั้งอยู่เลขท่ี..........หมูท่ี.่...............
ซอย.................................ถนน............................... ตำบล/แขวง............................. อำเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.................................เบอรโ์ทรศัพท์สำนักงาน....................................................มือถือ.................................................... 

2. ประเภท   สถานที่ผลิตอาหารสัตว์   สถานที่นำเข้าอาหารสตัว์   สถานท่ีขายอาหารสัตว์   สถานท่ีเลี้ยง 
สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์   ยานพาหนะบรรทุกอาหารสตัว์   อืน่ๆ.................................................................................................. 

3. ประเภทอาหารสตัว์  3.1 ..........................................................ชนิด ...........................................................  
3.2 ..........................................................ชนิด ........................................................... 
3.3 ..........................................................ชนิด ........................................................... 

4. ปริมาณการผลิต / นำเข้า / ขาย ..............................ตัน / เดือน  
5. การตรวจสอบ  
    5.1 ใบอนุญาต      มี      แสดงไว้ในที่เปิดเผย     ไม่แสดงไว้ เล่มที.่.......ฉบับท่ี.....ออกเมื่อ.......... หมดอายุ........ 

    ไม่มี     รายใหม่                  ไม่ต่ออายุใบอนญุาต  
          5.2 ป้าย              มี       มีไว้ในท่ีเปิดเผย         ไม่ไว้ในท่ีเปิดเผย  
                                        ไม่มี     ถูกต้อง                   ไม่ถูกตอ้ง................................................................................  

    5.3 การแยกเก็บอาหารสัตว์      เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งท่ีอาจทำให้อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ     ไม่เปน็สดัสว่น  
    5.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ การเกบ็รกัษาอาหารสตัวเ์ป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามมาตรา 6 (5)  

       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง ดงันี.้.................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................  

    5.5 ฉลากสำหรับอาหารสัตวต์ามมาตรา 27 (4) หรือ มาตรา 29 (5)  
     ไม่มี จำนวน............/............ (ภาชนะบรรจุ / สูตร)  

   มี Ο ถูกต้อง จำนวน ....../...... (ภาชนะบรรจุ / สูตร) Ο ไม่ถูกต้อง จำนวน ......../....... (ภาชนะบรรจ/ุสูตร)  
5.6 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ จำนวน ............./...........(ภาชนะบรรจุ/ สูตร)  
5.7 ห้องปฏิบัติการ       มี รายการตรวจวิเคราะห์...............................................................................................  

                         ไม่มี ส่งตรวจวิเคราะห์ที.่........................รายการตรวจวิเคราะห์....................................  
....................................................................................................................................................................................................  

5.8 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ        ม ีถูกต้อง...........ตวัอย่าง           ไม่ถูกต้อง...........ตวัอย่าง         ไม่มี  
6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์............/.............(ตัวอย่าง / สูตร) วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสตัว์...............ตัวอย่าง  

ปัสสาวะ........................ตัวอย่าง น้ำดื่ม.....................ตัวอย่าง อื่น ๆ................................  
7. ยึดอาหารสัตว์...................รายการ , ยึดภาชนะบรรจ ุเอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์...............รายการ  

อายัดอาหารสัตว์..............รายการ , อายัดภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสตัว์............รายการ  
8. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที ่ 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
ในการตรวจสอบ ตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานที่นี้สูญหาย หรือเสียหายแต่

อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรอง
ว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบนัทึก  
ลงช่ือ........................................ผูด้ำเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน      ลงช่ือ...............................................พนักงานเจ้าหน้าที่  
     (........................................)       (.............................................)  
ลงช่ือ........................................พยาน                      ลงช่ือ...............................................พนักงานเจ้าหนา้ที่/พยาน  
     (.........................................)     (................................................) 
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ภาคผนวก ข.  
แบบบันทึกถ้อยคำ 
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บันทึกถ้อยคำ 
 

 
เขียนที.่................................................................  

วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ....................  
 

ข้าพเจ้า................................................................................อาย.ุ............ปี  เชื้อชาติ................สญัชาติ.........................
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมูท่ี.่..............ซอย...........................ถนน...............................ตำบล / แขวง.................................. 
อำเภอ / เขต.............................จังหวัด...................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................. 
หลักฐานอื่นๆ................................................................เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................…….………..…… 
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำว่า...................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยคำที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไวต้อ่หน้าพนักงานเจ้าหน้าที ่ 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ให้ถ้อยคำ  ลงช่ือ..........................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้บันทึกถ้อยคำ  
   (..............................................)        (...........................................)  

ตำแหน่ง................................................  

ลงช่ือ..........................................พยาน    ลงช่ือ.................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
          (..................................................)         (..................................................)  

ตำแหน่ง................................................. 

ลงช่ือ..........................................พยาน    ลงช่ือ.................................................พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
          (..................................................)         (..................................................)  

                                     ตำแหน่ง................................................. 
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ภาคผนวก ค.  
แบบบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
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บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยมาตรา 31                   
แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ประกอบ
ด้วย.................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้มาทำการตรวจสถานท่ีขายยาและบันทึกการตรวจต่อไปนี้ คือ 

 1. ช่ือสถานท่ี..................................................ประเภท........................................เลขท่ี.................หมู่ที่......................... 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................ตำบล.........................................อำเภอ...................................... 
จงัหวัด............................................สถานท่ีใกล้เคียง........................................................เขตสถานีตำรวจ.................................... 
โทรศัพท์................................................... 
 2. ช่ือผู้รับอนุญาต.............................................................ผู้ดำเนินการ.......................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาต.................................................................................เวลาทำการ........................................................................... 
 3. ช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ.................................................เวลาปฏิบัติการ..................................................................... 
เลขท่ีใบประกอบโรคศิลป์/ใบรบัรองการอบรมบุคลากร................................................................................................................. 
 4. วันท่ีทำการตรวจ...........................................................เวลา..................................................................................... 
 5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

5.1     ขายยาไม่มีใบอนุญาต   5.8    ยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับ 

5.2      ขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต 5.9   ฉลากและเอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง 

5.3      ผลิตยาไม่มีใบอนุญาต   5.10   ไม่พบผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามเวลาปฏิบัติการ 

5.4      นำเข้ายาไม่มีใบอนุญาต                        5.11    ป้ายแสดงประเภทยาใบอนุญาตไม่ถูกต้อง 

5.5     ยาปลอม                         5.12   ป้ายแสดงช่ือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 

5.6      ยาหมดอายุการใช้/ยาเสื่อมคุณภาพ             5.13   การจัดแยกยาไม่เป็นสัดส่วน 

5.7      ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ            5.14   อื่นๆ.................................... 
 6. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์..........................รายการ เพื่อตรวจสอบ........................รายการ 

 7. ยึด..............................................................................รายการ อายัด......................................รายการ 

 8. การตรวจสอบเบื้องต้น...............................................รายการ 

 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี............................................................................................................................................. 
 10. สรุปการตรวจ........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ในการตรวจครั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมิได้ทำให้ทรัพย์สนิท่ีอยู่ในสถานท่ีสญูหายหรือเสยีหายแต่อย่างใด 
และอ่านให้ฟงัแล้วขอรับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 ลงช่ือ.......................................ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

      (.......................................)         (.......................................) 
 ลงช่ือ.......................................ผู้มหีน้าท่ีปฏิบัตกิาร ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

      (.......................................)         (.......................................) 
ลงช่ือ.......................................พยาน   ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
     (.......................................)            (.......................................) 
ลงช่ือ.......................................พยาน      ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
      (.......................................)         (.......................................) 

 
 

 

0 
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ภาคผนวก ง. 
แบบบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 
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เล่มที่......................          เลขท่ี............... 

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 

ส่วนราชการ.................................................................................................................................โทร........................................... 
ที่ กษ...................................................วันที.่....................................................เวลา.........................................................นาฬกิา 

1. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 อาศัยอำนาจในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ได้แจ้งความประสงค์ต่อผูด้ำเนินกิจการ หรือผู้แทน นาย / นาง / นางสาว................................................................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี......................................................................ออกให้โดย............................................................................... 
วันท่ีออกบัตร.......................................................................วันหมดอายุ....................................................................................... 
 สถานท่ีผลติวัตถุอันตราย     ร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
ช่ือ บริษัท / ห้าง / ร้าน.......................................................ซึ่งมี................................................................เป็นผูด้ำเนินกิจการ 
เลขท่ี......................หมู่ที่.....................ตำบล...................................อำเภอ...............................จังหวัด...................................... 
โทร........................................................................... โทรสาร.................................................................................................... 

2. รายการที่ทำการตรวจ / ผลการตรวจ และแจ้งการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 2.1 ใบอนุญาตผลติ / มีไว้ในครองครองซึ่งวัตถุอนัตราย 
  มี เลขท่ี..................................................สิ้นอายุวันท่ี................................................... ไม่มี   
 2.2 การจัดร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.3 ผลิตภณัฑ ์    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.4 มาตรฐานและคณุภาพสินค้า 
  เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย จำนวน.......................รายการ  อายัด จำนวน.........................รายการ 
     จำนวน.........................ลติร/กิโลกรัม 
 2.5 อื่นๆ..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินของสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด             
ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่             
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.......................................ผูด้ำเนินกิจการ/ผู้แทน      ลงช่ือ......................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
      (..........................................)     (...........................................) 
 
 ลงช่ือ.........................................พยาน           ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที/่ผู้บันทึก 
                (..........................................)                                     (..........................................) 
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ภาคผนวก จ. 
แบบบันทึกการยึดหรืออายัด 
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บันทึกการยึดหรืออายัด 
    

เขียนที.่................................................................  
วันที.่..........เดือน........................................พ.ศ....................  

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 65 (3) (4) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญตัิควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 (2) (3) และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 54 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535  

วันน้ี เวลา............................น. พนักงานเจ้าหน้าทีด่งัมีรายช่ือตอ่ไปนี.้.......................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้เข้าไปตรวจสถานท่ี.................................................................ซึ่งดำเนินกิจการโดย...................................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่............ซอย......................................ถนน...................................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................  
แล้วได้ทำการยดึหรืออายดั............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้า........................................................................................................................ผู้ดาํเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน                    
อยู่บ้านเลขที.่............หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง.......................................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................เขตสถานีตำรวจ.................................................................... 
โทรศัพท์......................................................  ได้มอบใหไ้ว้เพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียดึหรืออายัด ตามรายการดังต่อไปนี ้
 

ลำดับ รายการ รายละเอียด จำนวน หมายเหต ุ

     

     

     

     

     

     

     

     

อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ทำให้
ทรัพย์สินของข้าพเจ้า สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟัง
การอา่นให้ฟงัของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้ายบันทึก 

ลงช่ือ...................................ผู้ดำเนินกิจการ ∕ เจ้าของ ∕ ผู้แทน      ลงช่ือ.........................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
     (.....................................)                           (..........................................) 
 
ลงช่ือ......................................พยาน                      ลงช่ือ..........................................พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน 
     (.....................................)                (.............................................) 
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บันทึกแนบท้ายการอายัด 
  

เขียนที่....................................................................  
วันท่ี............... เดือน............................. พ.ศ. ..................  

  
ตามบันทึกการอายัด................................................................................................. ตามมาตรา................................... 

แห่ง พ.ร.บ. .................................................. ลงวันท่ี.................................... ข้าพเจ้า......................................... อายุ ............ ปี 
เชื้อชาติ....................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขท่ี..........................ซอย.................................ถนน.............................
หมู่ที่.......... ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 
หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน...................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน.....................รายการ ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือ
ทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือทําให้เสียหาย ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย              
อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับคําสั่ง             
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่......................................................เลขที่..................ซอย............................... 
ถนน..........................................หมู่ที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน.............................................มอืถือ................................................  
  

ลงช่ือ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพยส์ิน       ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่      
      (.........................................................)                                      (..................................................) 

ลงช่ือ...........................................................พยาน                        ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน    
      (.........................................................)                                      (.................................................)   
  

แผนผังที่เก็บทรัพยส์ินที่ถูกอายัด 
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ภาคผนวก ฉ. 
ตัวอย่างการบันทึกแบบไม่พบการกระทำความผิด 
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บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญตัิควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
วันที่...12 มกราคม 2564...  เวลาประมาณ..10.00..น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ …นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง 
นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ....................................................................  
ได้มาทำการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว ้ดังนี ้ 

1. สถานที.่.....ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊..........ช่ือผู้ดำเนินกจิการ......นายวินัย  ผิดไม่เป็น......................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี...111...หมู่ที่...1......ซอย...ทองย้อย 30.....ถนน...ชนบท... ตำบล/แขวง...ดงคนด.ี.... อำเภอ/เขต......สุดใจ............ 
จังหวัด....ตามความเหมาะสม..............เบอรโ์ทรศัพท์สำนักงาน......0 1234 5678....มือถือ....08 1123 4555................. 

2. ประเภท   สถานท่ีผลิตอาหารสัตว์   สถานทีน่ำเข้าอาหารสตัว์   สถานท่ีขายอาหารสัตว์   สถานท่ีเลี้ยง 
สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์   ยานพาหนะบรรทุกอาหารสตัว์   อืน่ๆ..................................................................................................  

3. ประเภทอาหารสตัว์  3.1 .....วัตถุที่ผสมแล้ว....................ชนิด .....อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป......................  
3.2 .....วัตถุที่ผสมแล้ว.....................ชนิด ....สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)................. 
3.3 .....อาหารเสริมสำหรับสัตว์........ชนิด .....อาหารเสริมวิตามิน............................ 

4. ปริมาณการผลิต / นำเข้า / ขาย .............ไม่แน่นอน.................ตนั / เดือน  
5. การตรวจสอบ                                                                                          9 ธ.ค. 63 
    5.1 ใบอนุญาต       มี      แสดงไว้ในที่เปิดเผย     ไม่แสดงไว้ เล่มที.่.1...ฉบับท่ี.....ออกเมื่อ.......... หมดอายุ........ 

    ไม่มี     รายใหม่                  ไม่ต่ออายุใบอนญุาต   ป. ตค/1/2564            31 ธ.ค. 64 
          5.2 ป้าย              มี       มีไว้ในท่ีเปิดเผย         ไม่ไว้ในท่ีเปิดเผย  
                                       ไม่มี      ถูกต้อง                   ไม่ถูกตอ้ง................................................................................  

    5.3 การแยกเก็บอาหารสัตว์      เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทำให้อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ     ไม่เปน็สดัสว่น  
    5.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ การเกบ็รกัษาอาหารสตัวเ์ป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามมาตรา 6 (5)  

       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง ดงันี.้.................................................................................................. 
    5.5 ฉลากสำหรับอาหารสัตวต์ามมาตรา 27 (4) หรือ มาตรา 29 (5)  

     ไม่มี จำนวน............/............ (ภาชนะบรรจุ / สูตร)  
   มี Οถูกต้อง จำนวน ...-.../...3... (ภาชนะบรรจ ุ/ สูตร) Οไม่ถูกตอ้ง จำนวน ......../....... (ภาชนะบรรจ/ุสตูร)  

5.6 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสตัว์ จำนวน ......-......./.....-......(ภาชนะบรรจุ/ สูตร)  
5.7 ห้องปฏิบัติการ       มี รายการตรวจวิเคราะห์...............................................................................................  

                        ไม่มี ส่งตรวจวเิคราะห์ที.่............-............รายการตรวจวิเคราะห์................-.................  
5.8 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ        ม ีถูกต้อง...........ตัวอย่าง           ไม่ถูกต้อง...........ตัวอย่าง         ไม่มี  

6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์.....-......./......-.......(ตวัอย่าง / สตูร) วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์...............ตัวอย่าง  
ปัสสาวะ........................ตัวอย่าง น้ำดื่ม.....................ตัวอย่าง อื่น ๆ................................  

7. ยึดอาหารสัตว์.........-..........รายการ , ยึดภาชนะบรรจุ เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์...............รายการ  
อายัดอาหารสัตว์......-........รายการ , อายัดภาชนะบรรจุ เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกีย่วกับอาหารสัตว์............รายการ  

8. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที.่....รา้นฯ มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะถูกต้อง 
ขายอาหารสตัว์ที่มีทะเบียนถูกต้อง ขายอาหารสตัว์ที่ไม่เสื่อมคุณภาพ และมกีารติดแสดงปา้ยสถานทีข่ายอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะถูกต้อง 
ผู้ประกอบการให้ความรว่มมือด ีไม่พบการกระทำความผิด ณ วันเวลาที่เขา้ตรวจสอบ...........................................................................  

ในการตรวจสอบ ตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานที่นี้สูญหาย หรือเสียหายแต่
อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อา่นดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรอง
ว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก  
ลงช่ือ.......วิชัย  ผิดไม่เป็น.......ผู้ดำเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน    ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจริง.............พนักงานเจ้าหน้าที่  
     (.....นายวชัิย  ผิดไม่เป็น.....)                 (........นาย ก. หล่อจริงจริง........)  
ลงช่ือ........สวยเอง ชว่ยไม่ได้.........พยาน        ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...............พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได.้.)               (........นาย ข. หล่อนอ้ยกวา่.......) 
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บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ ไ ขเพิ่ม เติมโดยมาตรา 31                   
แหง่พระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบ
ดว้ย.....นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อ
ไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ................................. 
ไดม้าทำการตรวจสถานท่ีขายยาและบันทกึการตรวจดังต่อไปนี้ คือ 

 1. ช่ือสถานที่..ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ..ประเภท..ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์..เลขที.่.111..หมู่ที่..1..... 
ตรอก/ซอย.......ทองย้อย 30..............ถนน..........ชนบท................ตำบล..........ดงคนดี..............อำเภอ..........สุดใจ.................... 
จังหวัด.......ตามความเหมาะสม......สถานท่ีใกล้เคียง......โรงเรียนเทศบาลสุดใจ............เขตสถานีตำรวจ..ภูธรสุดใจ.................. 
โทรศัพท์.........0 1234 5678............. 
 2. ช่ือผู้รับอนุญาต..........นายวินัย  ผิดไม่เป็น.................ผู้ดำเนินการ.................นายวินัย  ผิดไม่เป็น........................ 
เลขท่ีใบอนุญาต..............ตค 1 / 2564.........................................เวลาทำการ...............08.00 – 17.00 น. ......................... 
 3. ช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ.......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...............เวลาปฏิบัติการ.............. 08.00 – 17.00 น.............. 
เลขท่ีใบประกอบโรคศิลป์/ใบรับรองการอบรมบุคลากร...................01-1111/2560............................................................... 
 4. วันท่ีทำการตรวจ..........12 มกราคม 2564......................เวลา...................10.00 น. ....................................... 
 5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

5.1     ขายยาไม่มีใบอนุญาต   5.8    ยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับ 

5.2      ขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต 5.9   ฉลากและเอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง 

5.3      ผลิตยาไม่มีใบอนุญาต   5.10   ไม่พบผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติการตามเวลาปฏิบัติการ 

5.4      นำเขา้ยาไม่มีใบอนุญาต                        5.11    ป้ายแสดงประเภทยาใบอนุญาตไม่ถูกต้อง 

5.5     ยาปลอม                         5.12   ป้ายแสดงช่ือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 

5.6      ยาหมดอายุการใช้/ยาเสื่อมคุณภาพ             5.13   การจัดแยกยาไม่เป็นสัดส่วน 

5.7      ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ            5.14   อืน่ๆ.................................... 
 6. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์...........-.............รายการ เพื่อตรวจสอบ.........-.............รายการ 

 7. ยึด....................................-........................................รายการ อายัด.................-...................รายการ 

 8. การตรวจสอบเบื้องต้น.................-............................รายการ 

 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี......................-..................................................................................................................... 
 10. สรุปการตรวจ..........ร้านฯ มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ถูกต้อง ขายยาสัตว์ที่มีทะเบียน
ถูกต้อง ขายยาสัตว์ที่ไมเ่สื่อมคุณภาพ และมีการติดแสดงป้ายสถานที่ขายยาถูกต้อง ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี ไม่พบการกระทำความผิด 
ณ วันเวลาที่เข้าตรวจสอบ.................................................................................................................................................................. 
 ในการตรวจครั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมิได้ทำให้ทรัพย์สนิท่ีอยู่ในสถานท่ีสญูหายหรือเสยีหายแต่อย่างใด 
และอ่านให้ฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เปน็สำคัญ 
 
 ลงช่ือ........วิชัย  ผิดไม่เป็น.....ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน ลงช่ือ.......ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าที ่
      (....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                    (.....นาย ก. หล่อจริงจริง....) 
 ลงช่ือ......วิชัย  ผิดไม่เป็น......ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าที ่
      (...นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                      (......นาย ข. หล่อน้อยกว่า......) 

ลงช่ือ.....สวยเอง ช่วยไม่ได้.....พยาน   ลงช่ือ.........ค. หล่อไม่เท่า............พนักงานเจ้าหน้าที ่
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้..)            (.......นาย ค. หล่อไม่เท่า.......) 
ลงช่ือ.......................................พยาน      ลงช่ือ..........ง. หล่อกว่าใคร.........พนักงานเจ้าหน้าที ่

                 (.......................................)         (.......นาย ง. หล่อกว่าใคร.....) 
 
 

 

0 
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เล่มที.่.....................          เลขท่ี............... 

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 

ส่วนราชการ.........กรมประมง................................................................................................โทร.......0 2561 2390.......... 
ที ่กษ...................................................วันที.่....... 12 มกราคม 2564............เวลา......10.00...............................นาฬกิา 

1. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 อาศัยอำนาจในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ได้แจ้งความประสงค์ต่อผูด้ำเนินกิจการ หรือผู้แทน นาย / นาง / นางสาว..........วิชัย  ผิดไม่เป็น.............................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี....... 1234567891023.........................ออกให้โดย..........ทีว่่าการอำเภอสุดใจ................................... 
วันท่ีออกบัตร...........1 ธนัวาคม 2562..............................วันหมดอายุ...............30 พฤศจิกายน 2568............................... 
 สถานท่ีผลติวัตถุอันตราย     ร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
ช่ือ บริษัท / ห้าง / ร้าน......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊.............ซึ่งมี.............นายวินัย  ผิดไม่เป็น................เป็นผู้ดำเนินกจิการ 
เลขท่ี......111.......หมู่ที่........1........ตำบล.......ดงคนดี..............อำเภอ.......สุดใจ...........จังหวัด........ตามความเหมาะสม........... 
โทร..................0 1234 5678.............................. โทรสาร............................-...................................................................... 

2. รายการที่ทำการตรวจ / ผลการตรวจ และแจ้งการดำเนินการของพนกังานเจ้าหน้าที ่  
 2.1 ใบอนุญาตผลติ /  มีไวใ้นครองครองซึ่งวัตถุอันตราย 
  มี เลขท่ี............ 999/2563.............สิ้นอายวุันท่ี..........31 ธันวาคม 2564.......... ไม่มี   
 2.2 การจัดร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.3 ผลิตภณัฑ ์    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.4 มาตรฐานและคณุภาพสินค้า 
  เก็บตวัอย่างวัตถอัุนตราย จำนวน.........-............รายการ  อายัด จำนวน.........-..............รายการ 
     จำนวน........-...............ลิตร/กโิลกรัม 
 2.5 อืน่ๆ.........มีใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 08002631111 สิ้น
อายุวันที ่30 พฤศจิกายน 2566 ไม่พบการกระทำความผิดอื่น ๆ .................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินของสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด             
ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่              
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น........ผูด้ำเนินกิจการ/ผู้แทน    ลงช่ือ........ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
      (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น....)     (.....นาย ก. หล่อจริงจริง........) 
 
 ลงช่ือ......สวยเอง ช่วยไม่ได้.......พยาน           ลงช่ือ........ค. หล่อไม่เท่า..........พนกังานเจ้าหน้าที่/ผู้บันทึก 
                 (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้..)                                 (......นาย ค. หล่อไม่เท่า......) 
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บันทึกถ้อยคำ 
 

 
เขียนที.่......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจ๊ะ........  

วันท่ี...12...เดือน....มกราคม....พ.ศ....2564......  
 

ข้าพเจ้า..............นายวิชัย  ผิดไม่เป็น..........................อาย.ุ.....30.......ปี  เชื้อชาติ.....ไทย.......สญัชาติ......ไทย...........
อยู่บ้านเลขท่ี.......111...........หมู่ที.่.....1......ซอย.....ทองย้อย 30........ถนน.....ชนบท...........ตำบล / แขวง.......ดงคนดี............. 
อำเภอ / เขต......สุดใจ.........จังหวัด......ตามความเหมาะสม.....หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......1234567891023... 
หลักฐานอื่น ๆ......................-......................................เบอร์โทรศัพท์ ................08 1222 3333....................…….………..…… 
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า.............ขอเข้าตรวจสอบร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ 
ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามมาตรา 65 และ 67 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 91 และ 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535............................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำว่า...วันนี้เวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอเข้าตรวจสอบร้านฯ ซ่ึงข้าพเจ้า
เป็นลูกชายของนายวินัย  ผิดไม่เป็น ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ตามใบอนุญาตเล่มที่ 1 เลขที่ ป. ตค/1/2564 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ 
เลขที่ ตค 1/2564 ใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 08002631111             
และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เลขที่ 999/2563 ได้ยินยอมและเป็นผู้นำพาพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ การจัดแสดงป้าย และผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในร้าน จากการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่พบว่าการปฏิบัตเิป็นไปตามกฎหมายและไม่พบการกระทำความผิดใด ๆ ..................................................  
................................................................................................................................ลงชื่อ  ก. หล่อจริงจริง  พนักงานเจ้าหน้าที ่
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยคำที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไวต้อ่หนา้พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น.......ผู้ให้ถ้อยคำ  ลงช่ือ........ค. หล่อไม่เท่า..............พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกถ้อยคำ  
    (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น......)        (......นาย ค. หล่อไม่เท่า.........)  

ตำแหนง่...นักวิชาการประมงปฏิบัตกิาร....  

ลงช่ือ.......สวยเอง ช่วยไม่ได้.........พยาน   ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจรงิ..........พนักงานเจ้าหนา้ที ่ 
          (...นางสาวสวยเอง ช่วยไมไ่ด้...)         (......นาย ก. หลอ่จริงจริง.........)  

                                     ตำแหนง่...นักวิชาการประมงชำนาญการ..... 

ลงช่ือ.........ง. หล่อกว่าใคร.............พยาน    ลงช่ือ............ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
          (.........นาย ง. หล่อกว่าใคร.........)         (.......นาย ข. หลอ่น้อยกวา่........)  

                                     ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการ.... 
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ภาคผนวก ช. 
ตัวอย่างการบันทึกแบบพบการกระทำความผิด 
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บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
วันที่...12 มกราคม 2564...  เวลาประมาณ..10.00..น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ …นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง 
นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...................................................................................  
ได้มาทำการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกจิการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว ้ดังนี ้ 

1. สถานท่ี......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊..........ช่ือผู้ดำเนินกจิการ......นายวินัย  ผิดไม่เป็น......................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี...111...หมู่ที.่..1......ซอย...ทองย้อย 30.....ถนน...ชนบท... ตำบล/แขวง...ดงคนด.ี.... อำเภอ/เขต......สุดใจ............ 
จังหวัด....ตามความเหมาะสม..............เบอรโ์ทรศัพท์สำนักงาน......0 1234 5678....มือถือ....08 1123 4555................. 

2. ประเภท   สถานท่ีผลิตอาหารสัตว์   สถานที่นำเข้าอาหารสตัว์   สถานท่ีขายอาหารสัตว์   สถานท่ีเลี้ยง 
สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์   ยานพาหนะบรรทุกอาหารสตัว์   อืน่ๆ..................................................................................................  

3. ประเภทอาหารสตัว์  3.1 .....วัตถุที่ผสมแล้ว....................ชนิด .....อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป......................  
3.2 .....วัตถุที่ผสมแล้ว.....................ชนิด ....สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)................. 
3.3 .....อาหารเสริมสำหรับสัตว์........ชนิด .....อาหารเสริมวิตามิน............................ 

4. ปริมาณการผลิต / นำเข้า / ขาย .............ไม่แน่นอน.................ตนั / เดือน  
5. การตรวจสอบ                                                                                           
    5.1 ใบอนุญาต      มี       แสดงไว้ในที่เปิดเผย     ไม่แสดงไว้ เล่มที.่......ฉบบัท่ี.......ออกเมื่อ......... หมดอายุ........ 

    ไม่มี     รายใหม่                  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต             
          5.2 ป้าย              มี       มีไว้ในที่เปิดเผย         ไม่ไว้ในท่ีเปิดเผย  
                                       ไม่มี      ถูกต้อง                   ไม่ถูกตอ้ง................................................................................  

    5.3 การแยกเก็บอาหารสัตว์     เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทำให้อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ      ไม่เปน็สดัส่วน  
    5.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ การเกบ็รกัษาอาหารสตัวเ์ป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามมาตรา 6 (5)  

       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง ดงันี.้.................................................................................................. 
    5.5 ฉลากสำหรับอาหารสัตวต์ามมาตรา 27 (4) หรือ มาตรา 29 (5)  

     ไม่มี จำนวน............/............ (ภาชนะบรรจุ / สูตร)  
   มี Ο ถูกต้อง จำนวน ...-.../...3... (ภาชนะบรรจ ุ/ สตูร) Ο ไมถู่กต้อง จำนวน ......../....... (ภาชนะบรรจุ/สูตร)  

5.6 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสตัว์ จำนวน ...12 ถุง..../.....-......(ภาชนะบรรจุ/ สูตร)  
5.7 ห้องปฏิบัติการ        มี รายการตรวจวิเคราะห์...............................................................................................  

                         ไม่มี ส่งตรวจวิเคราะห์ที.่............-............รายการตรวจวิเคราะห์................-.................  
5.8 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ        ม ีถูกต้อง...........ตวัอย่าง           ไม่ถูกต้อง...........ตัวอย่าง         ไม่มี  

6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์.....-......./......-.......(ตัวอย่าง / สตูร) วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์...............ตัวอย่าง  
ปัสสาวะ........................ตัวอย่าง น้ำดื่ม.....................ตัวอย่าง อืน่ ๆ................................  

7. ยึดอาหารสัตว์.........1..........รายการ , ยึดภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสตัว์...............รายการ  
อายัดอาหารสัตว์......1.......รายการ , อายัดภาชนะบรรจุ เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์............รายการ  

8. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่.....ร้านฯ ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เนื่องจากไม่ได้ต่ออายุ ขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียน จำนวน 12 ถุง ขายอาหารสัตว์ที่หมดอายุซึ่งจัดเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ จำนวน 
100 กระสอบ จึงได้ทำการตรวจยึดและอายัดอาหารสัตว์ดังรายการขา้งต้นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..............................................  

ในการตรวจสอบ ตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานที่นี้สูญหาย หรือเสียหายแต่
อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรอง
ว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก  
ลงช่ือ.......วิชัย  ผิดไม่เป็น.......ผู้ดำเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน    ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจริง.............พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
     (.....นายวชัิย  ผิดไม่เป็น.....)                 (........นาย ก. หล่อจริงจริง........)  
ลงช่ือ........สวยเอง ชว่ยไม่ได้.........พยาน        ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...............พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได.้.)               (........นาย ข. หล่อนอ้ยกวา่.......) 
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บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ ไขเพิ่ม เ ติมโดยมาตรา 31                   
แห่งพระราชบัญญัตยิา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบ
ด้วย.....นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อ
ไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ................................. 
ได้มาทำการตรวจสถานท่ีขายยาและบันทึกการตรวจดังต่อไปนี้ คือ 

 1. ช่ือสถานที่..ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ..ประเภท..ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์..เลขที.่.111..หมู่ที.่.1..... 
ตรอก/ซอย.......ทองย้อย 30..............ถนน..........ชนบท................ตำบล..........ดงคนดี..............อำเภอ..........สุดใจ.................... 
จังหวัด.......ตามความเหมาะสม......สถานท่ีใกล้เคียง......โรงเรียนเทศบาลสุดใจ............เขตสถานีตำรวจ..ภูธรสุดใจ.................. 
โทรศัพท.์........0 1234 5678............. 
 2. ช่ือผู้รับอนุญาต..........นายวินัย  ผิดไม่เป็น.................ผู้ดำเนินการ.................นายวินัย  ผิดไม่เป็น........................ 
เลขท่ีใบอนุญาต..............ตค 1 / 2564.........................................เวลาทำการ...............08.00 – 17.00 น. ......................... 
 3. ช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ.......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...............เวลาปฏิบัติการ.............. 08.00 – 17.00 น.............. 
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์/ใบรับรองการอบรมบุคลากร...................01-1111/2560............................................................... 
 4. วันท่ีทำการตรวจ..........12 มกราคม 2564......................เวลา...................10.00 น. ....................................... 
 5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

5.1     ขายยาไม่มีใบอนุญาต   5.8    ยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับ 

5.2      ขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต 5.9   ฉลากและเอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง 

5.3      ผลิตยาไม่มีใบอนุญาต   5.10   ไม่พบผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามเวลาปฏิบัติการ 

5.4      นำเขา้ยาไม่มีใบอนุญาต                        5.11    ป้ายแสดงประเภทยาใบอนุญาตไม่ถกูต้อง 

5.5     ยาปลอม                         5.12   ป้ายแสดงช่ือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 

5.6      ยาหมดอายุการใช้/ยาเสื่อมคุณภาพ             5.13   การจัดแยกยาไม่เป็นสัดส่วน 

5.7      ยาที่ถูกเพกิถอนทะเบียนตำรับ            5.14   อื่นๆ.................................... 
 6. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์...........-.............รายการ เพื่อตรวจสอบ.........-.............รายการ 

 7. ยึด................2 รายการ (จำนวน 22 ถุง).............รายการ อายัด.................-...................รายการ 

 8. การตรวจสอบเบื้องต้น.................-............................รายการ 

 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี......................-..................................................................................................................... 
 10. สรุปการตรวจ....พบว่าร้านฯ มีการขายผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน  2 รายการ 
(ยี่ห้อ ABC จำนวน 8 ถุง และยี่ห้อ XYZ จำนวน 14 ถุง) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีทะเบียน ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จึงได้ทำการยึดยาที่ไม่
มี ทะเบี ยนจำนวน 2 รายการ (ยี่ ห้ อ) จำนวนรวมทั้ งหมด  22 ถุ ง ส่ งพ นั กงานสอบสวนเพื่ อดำเนิ นคดี ตามกฎหมายต่ อไป
....................................................................................................................................................................................................... 
 ในการตรวจครั้งนี้พนกังานเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมิไดท้ำให้ทรัพย์สนิท่ีอยู่ในสถานท่ีสญูหายหรือเสยีหายแต่อย่างใด 
และอ่านให้ฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 ลงช่ือ........วิชัย  ผิดไม่เป็น.....ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน ลงช่ือ.......ก. หล่อจริงจริง.........พนกังานเจ้าหน้าที่ 
      (....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                    (.....นาย ก. หล่อจริงจริง....) 
 ลงช่ือ......วิชัย  ผิดไม่เป็น......ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

      (...นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)         (......นาย ข. หล่อน้อยกว่า......) 
ลงช่ือ.....สวยเอง ช่วยไม่ได้.....พยาน   ลงช่ือ.........ค. หล่อไม่เท่า............พนักงานเจ้าหน้าที ่
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้..)            (.......นาย ค. หล่อไม่เท่า.......) 
ลงช่ือ.......................................พยาน      ลงช่ือ..........ง. หล่อกว่าใคร.........พนักงานเจ้าหน้าที ่

                 (.......................................)         (.......นาย ง. หล่อกว่าใคร.....) 
 
 

0 
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เล่มที่......................          เลขที.่.............. 

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 

ส่วนราชการ.........กรมประมง................................................................................................โทร.......0 2561 2390.......... 
ที่ กษ...................................................วันที.่....... 12 มกราคม 2564............เวลา......10.00...............................นาฬกิา 

1. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 อาศัยอำนาจในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ได้แจ้งความประสงค์ต่อผูด้ำเนินกิจการ หรือผู้แทน นาย / นาง / นางสาว..........วิชัย  ผิดไม่เป็น.............................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี....... 1234567891023.........................ออกให้โดย..........ทีว่่าการอำเภอสุดใจ................................... 
วันท่ีออกบัตร...........1 ธนัวาคม 2562..............................วันหมดอายุ...............30 พฤศจิกายน 2568............................... 
 สถานท่ีผลติวัตถุอันตราย     ร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
ช่ือ บริษัท / ห้าง / ร้าน......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊.............ซึ่งมี.............นายวินัย  ผิดไม่เป็น................เป็นผู้ดำเนินกจิการ 
เลขท่ี......111.......หมู่ที่........1........ตำบล.......ดงคนดี..............อำเภอ.......สุดใจ...........จังหวัด........ตามความเหมาะสม........... 
โทร..................0 1234 5678.............................. โทรสาร............................-...................................................................... 

2. รายการที่ทำการตรวจ / ผลการตรวจ และแจ้งการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 2.1 ใบอนุญาตผลติ / มีไวใ้นครองครองซึ่งวัตถุอันตราย 
  มี เลขท่ี...............................................สิ้นอายวุันท่ี.................................................. ไม่มี   
 2.2 การจัดร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.3 ผลิตภณัฑ ์    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  แกไ้ข...ขายวตัถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ไม่มีทะเบียน จำนวน 1 รายการ (12 ถุง)... 
 2.4 มาตรฐานและคณุภาพสินค้า 
  เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย จำนวน.........-............รายการ  อายัด จำนวน.........-..............รายการ 
     จำนวน........-...............ลิตร/กิโลกรัม 
 2.5 อ่ืนๆ......พบว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วางขายอยู่ภายในร้านและไม่มีใบ
แจ้งดำเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จึงได้ทำการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 1 รายการ (12 ถุง) ส่งตรวจพิสูจน์ยืนยัน
ความผิดที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินของสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด             
ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่              
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น........ผูด้ำเนินกิจการ/ผู้แทน    ลงช่ือ........ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
      (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น....)     (.....นาย ก. หล่อจริงจริง........) 
 
 ลงช่ือ......สวยเอง ช่วยไม่ได้.......พยาน           ลงช่ือ........ค. หล่อไม่เท่า..........พนักงานเจ้าหน้าที/่ผู้บันทึก 
                (..นางสาวสวยเอง ช่วยไมไ่ด้..)                                   (......นาย ค. หล่อไม่เท่า......) 
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บันทึกถ้อยคำ 
 

เขียนที.่......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจ๊ะ........  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม....พ.ศ....2564......  

 
ข้าพเจา้..............นายวิชัย  ผิดไม่เป็น..........................อาย.ุ.....30.......ปี  เชื้อชาติ.....ไทย.......สญัชาติ......ไทย...........

อยู่บ้านเลขท่ี.......111...........หมู่ที.่.....1......ซอย.....ทองย้อย 30........ถนน.....ชนบท...........ตำบล / แขวง.......ดงคนดี............. 
อำเภอ / เขต......สุดใจ.........จังหวดั......ตามความเหมาะสม.....หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......1234567891023... 
หลักฐานอื่น ๆ......................-......................................เบอร์โทรศัพท์ ................08 1222 3333....................…….………..…… 
ได้รับทราบจากพนกังานเจ้าหน้าที่ว่า............ขอเขา้ตรวจสอบร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ ยา
สัตว์ และวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 65 และ 67 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 91 และ 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535............................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำว่า...วันน้ีเวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอเข้าตรวจสอบร้านฯ ซึ่งข้าพเจ้าเป็นลูกชายของ
นายวินัย  ผิดไม่เป็น ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซึ่งได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามใบอนุญาตเล่มที่            
1 เลขที่ ป. ตค/1/2564 ได้ยินยอมและเป็นผู้นำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ การจัดแสดงป้าย และผลิตภัณฑ์ที่ขาย
ภายในร้าน จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหมดอายุและข้าพเจ้ายังไม่ได้ดำเนินการ
ต่ออายใุบอนุญาตดังกล่าว และพบอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนยี่ห้อ FDD วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้านจำนวน 1 รายการ (12 ถุง) และพบ
อาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารกุ้งยี่ห้อ XXX บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. ที่หมดอายุวางขายอยู่ภายในร้าน จำนวน 100 กระสอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ระหว่างการเตรียมส่งคืนให้บริษัท ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 56 (4) และมาตรา 56 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
จำนวน 2 รายการ (ยี่ห้อ ABC จำนวน 8 ถุง และยี่ห้อ XYZ จำนวน 14 ถุง) ซึ่งไม่ปรากฏเลขทะเบียนยาบนฉลาก วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน 
ซึง่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบอนุญาตขายยาสัตว์แต่ข้าพเจ้าไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว และยาดังกล่าวมีผู้แทนจำหน่ายของบริษัท WERTION 
จำกัด มาขอให้ทดลองวางขาย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับ
สภาพน้ำยี่ห้อ RRPP จำนวน 12 ถุง วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบแจ้งดำเนินการฯ ครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งข้าพเจ้าไม่มีใบแจ้งฯ ดังกล่าว และไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และต้องขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยทางพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าต้องทำการยึดและอายดัผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดขา้งต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยดึและอายัด
ของตามรายการที่ปรากฏในบนัทึกการยึดหรืออายัดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด..........................  
................................................................................................................................................................ลงชื่อ  ก. หล่อจริงจรงิ.. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยคำที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ตอ่หน้าพนักงานเจ้าหน้าที ่ 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น.......ผู้ให้ถ้อยคำ  ลงช่ือ........ค. หล่อไมเ่ท่า..............พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้บันทึกถ้อยคำ  
     (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น......)        (......นาย ค. หล่อไม่เท่า.........)  

ตำแหนง่...นักวิชาการประมงปฏิบัตกิาร....  

ลงช่ือ.......สวยเอง ช่วยไม่ได้.........พยาน   ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจรงิ..........พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
            (...นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้...)         (......นาย ก. หลอ่จริงจริง.........)  

                                     ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการ..... 

ลงช่ือ.........ง. หล่อกว่าใคร.............พยาน    ลงช่ือ............ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหนา้ที/่พยาน  
            (.........นาย ง. หล่อกวา่ใคร.........)         (.......นาย ข. หลอ่น้อยกวา่........)  

                                     ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการ.... 
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บันทึกการยึดหรืออายัด 
    

เขียนที.่..........ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจะ๊............  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม.......พ.ศ....2564......  

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 65 (3) (4) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญตัิควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 (2) (3) และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535  

วันนี้ เวลา.......10.00.........น. พนักงานเจ้าหน้าที่ดังมีรายช่ือต่อไปนี้...นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                   
และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ................................................................................................................ 
ได้เข้าไปตรวจสถานท่ี.........ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊...............ซึ่งดำเนินกิจการโดย.........นายวินยั  ผิดไม่เป็น.........................
ตั้งอยู่เลขที.่...111....หมู่ที่....1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนด.ี.....................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.............จังหวัด.......ตามความเหมาะสม..........เบอร์โทรศัพท์..................0 1234 5678......................  
แล้วได้ทำการยดึหรืออายดั.......อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวตัถุอันตราย ตามรายการท้ายบันทึกนี้............................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้า..................นายวิชัย  ผิดไม่เป็น.....................................................................ผูด้ําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน                    
อยู่บ้านเลขที.่..111...หมู่ที.่...1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนด.ี.....................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.............จังหวัด.......ตามความเหมาะสม..........เขตสถานตีำรวจ.....ภธูรสุดใจ......................................... 
โทรศัพท์......... 08 1222 3333................  ได้มอบใหไ้วเ้พื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียดึหรืออายัด ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ รายการ รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 
1 อาหารกุ้งยี่ห้อ XXX  อาหารสัตวห์มดอายุ บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. 100 กระสอบ อายัดไว้ที่ร้าน 
2 อาหารสัตวย์ี่ห้อ FDD ไม่มีเลขทะเบียนบนฉลาก เป็นถุงขนาดบรรจ ุ1 ก.ก. 12 ถุง รายการที่ 1 - 12 

3 ผลิตภัณฑย์ี่ห้อ ABC แสดงสรรพคุณเป็นยา เป็นถุงขนาดบรรจุ 1 ก.ก. 8 ถุง รายการที่ 13 - 20 
4 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ XYZ แสดงสรรพคุณเป็นยา เป็นถุงขนาดบรรจุ 1 ก.ก. 14 ถุง รายการที่ 21 - 34 
5 ผลิตภัณฑ์จุลินทรียย์ี่ห้อ RRPP  ไม่มีเลขทะเบียนบนฉลาก เป็นถุงขนาดบรรจุ 500 กรัม 12 ถุง รายการที่ 35 - 46 

หมายเหต ุ: รายการลำดบัที่ 1 – 2 เปน็ความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 56 (4) และมาตรา 56 (2) แห่งพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 โดยลำดบัรายการที ่1 อายัดไวท้ี่ร้าน และรายการที ่2 ทำการยึดเพื่อส่งพนักงานสอบสวน 
รายการลำดบัที่ 3 – 4 เป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 โดยได้ทำการยดึทั้ง 2 รายการเพื่อ
ส่งพนักงานสอบสวน 
รายการลำดบัที่ 5 เป็นความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบญัญตัิวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยได้ทำการยดึของ
ตามรายการที ่5 ทั้งหมด และนำส่งตรวจพิสูจน์ ที่ กรป. กรมประมง จำนวน 3 ถุง และนำส่งพนักงานสอบสวน จำนวน 9 ถุง 

อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ทำให้
ทรัพย์สินของข้าพเจ้า สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟัง
การอา่นให้ฟงัของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ลว้รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมอืช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 

ลงช่ือ.....วิชัย  ผิดไม่เป็น.....ผู้ดำเนินกิจการ ∕ เจ้าของ ∕ ผู้แทน       ลงช่ือ..........ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
     (...นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                            (..........นาย ก. หล่อจริงจริง......) 
 
ลงช่ือ......สวยเอง ช่วยไม่ได้.....พยาน                        ลงช่ือ.........ข. หล่อน้อยกว่า..........พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน 
     (นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้)       (......นาย ข. หล่อน้อยกว่า.........) 
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บันทึกแนบท้ายการอายัด 
  

เขียนที.่..........ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจะ๊............  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม.......พ.ศ....2564......  

  
ตามบันทึกการอายัด....ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ..... 

ตามมาตรา.....65 (4)......... แห่ง พ.ร.บ. ...ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558..... ลงวันที่..... 12 มกราคม 2564................. 
ข้าพเจ้า......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น................................. อายุ .... 30..... ปี เช้ือชาติ.......ไทย........ สัญชาติ.....ไทย...........                                      
อยู่บ้านเลขที่...111...หมู่ที่....1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนดี......................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.......จังหวัด.......ตามความเหมาะสม......หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...1234567891023.....
เบอร์โทรศัพท์........... 08 1222 3333............. จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน.........1........รายการ ให้อยู่ในสภาพ
เดิม ไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ  หรือทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ  ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในการอายดั ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอืน่  

โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่.......ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ..........เลขที่....111.....ซอย.....ทองย้อย 30... 
ถนน.....ชนบท.....................หมู่ที่......1........ตําบล/แขวง............ดงคนดี.....................อําเภอ/เขต............สุดใจ....................... 
จงัหวัด.......ตามความเหมาะสม........เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน......0 1234 5678........มือถือ......08 1123 4555............  
  

ลงช่ือ...........วิชัย  ผิดไม่เป็น..........ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน         ลงช่ือ.............ก. หล่อจริงจริง...........พนกังานเจ้าหน้าที่      
      (......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น........)                                       (........นาย ก. หล่อจริงจริง.........) 

ลงช่ือ........สวยเอง ช่วยไม่ได้.......พยาน                           ลงช่ือ..............ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน    
      (นางสาวสวยเอง ช่วยไมไ่ด้)                                          (.......นาย ข. หล่อน้อยกวา่...........)   
  

แผนผังท่ีเก็บทรัพยส์ินท่ีถูกอายัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                 ถนน                                                                                 
                                                                                                    
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
ห้องน้ำ 

 

ของที่
อายัด 

 

 

 

 

ลานจอดรถ 

ด้านหน้าร้าน 

 

                         ทางเข้า   

 
ช้ัน
วาง 
ขาย
ของ 

ช้ันวางขายของ 

ช้ันวางขายของ 

 
กองกระสอบอาหาร 

 และแร่ธาต ุ
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ภาคผนวก ซ. 
ตัวอย่างการจัดเอกสารเพื่อประกอบการแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ 

ต่อพนักงานสอบสวน 
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ที ่กษ 0505.4/         กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
           กรมประมง เขตจตุจักร กทม. 10900 

             มกราคม  ๒๕64 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 

เรียน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุดใจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่            จำนวน 1 แผ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

2. บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา                       จำนวน 1 แผ่น 
3. บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย จำนวน 1 แผ่น 
4. บันทึกถ้อยคำ                           จำนวน 1 แผ่น 
5. บันทึกการยึดหรืออายัด     จำนวน 2 แผ่น 
6. ภาพการปฏิบัติงาน                   จำนวน 5 แผ่น 
7. ของกลางตามบันทึกการยึดหรืออายัด    จำนวน 43 รายการ  

ด้วยเมื่อวันที่  12 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 สังกัดกรมประมงได้เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ชื่อ ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ                 
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอสุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม เบอร์โทรศัพท์ 0 1234 5678 
ดำเนินกิจการโดย นายวินัย  ผิดไม่เป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334455661 เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายตามแผนปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน ผลการตรวจสอบพบการ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 6 และได้เข้าพบ
พนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุดใจ อำเภอสุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ในการนี้ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ขอความอนุเคราะห์จาก
สถานีตำรวจภูธรสุดใจในการพิจารณาดำเนินคดีกับ นายวินัย ผิดไม่เป็น ในฐานความผิด ดังนี้ 

1. ตามมาตรา 17 “ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 56 (4) 
“ผู้ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้” และมาตรา 56 (2) “ขายอาหารสัตว์เสื่อม
คุณภาพ” แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 88 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ 

2. ตามมาตรา... 
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2. ตามมาตรา 12 “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต” และมาตรา 72 (4) “ขาย
ยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา” แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ ตามลำดับ 

3. ตามมาตรา 22 “ไม่ได้แจ้งดำเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2” และมาตรา 45 
(4) “ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้” แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตามลำดับ 

ทั้งนี้ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้มอบหมายให้ นาย ก. หล่อ
จริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้กล่าวหา และนาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการ
ประมงชำนาญการ เป็นพยาน หากผลคดีเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย
การผลิตทราบด้วย จะขอบคุณมาก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
โทร. 0 2561 2390 
โทรสาร 0 2561 4690 
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บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558 

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
วันที่...12 มกราคม 2564...  เวลาประมาณ..10.00..น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ …นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง 
นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ...................................................................................  
ได้มาทำการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว ้ดังนี ้ 

1. สถานท่ี......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊..........ช่ือผู้ดำเนินกจิการ......นายวินัย  ผิดไม่เป็น......................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี...111...หมู่ที่...1......ซอย...ทองย้อย 30.....ถนน...ชนบท... ตำบล/แขวง...ดงคนด.ี.... อำเภอ/เขต......สุดใจ............ 
จังหวัด....ตามความเหมาะสม..............เบอรโ์ทรศัพท์สำนักงาน......0 1234 5678....มอืถือ....08 1123 4555................. 

2. ประเภท   สถานท่ีผลิตอาหารสัตว์   สถานที่นำเข้าอาหารสตัว์   สถานท่ีขายอาหารสัตว์   สถานท่ีเลี้ยง 
สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์   ยานพาหนะบรรทุกอาหารสตัว์   อืน่ๆ..................................................................................................  

3. ประเภทอาหารสตัว์  3.1 .....วัตถุที่ผสมแล้ว....................ชนิด .....อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป......................  
3.2 .....วัตถุที่ผสมแล้ว.....................ชนิด ....สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)................. 
3.3 .....อาหารเสริมสำหรับสัตว์........ชนดิ .....อาหารเสริมวิตามิน............................ 

4. ปริมาณการผลิต / นำเข้า / ขาย .............ไม่แน่นอน.................ตนั / เดือน  
5. การตรวจสอบ                                                                                           
    5.1 ใบอนุญาต      มี       แสดงไวใ้นที่เปิดเผย     ไม่แสดงไว้ เล่มที.่......ฉบบัท่ี.......ออกเมื่อ......... หมดอายุ........ 

    ไม่มี     รายใหม ่                 ไม่ต่ออายุใบอนญุาต             
          5.2 ป้าย              มี       มีไว้ในท่ีเปิดเผย         ไม่ไว้ในท่ีเปิดเผย  
                                       ไม่มี      ถูกต้อง                   ไม่ถูกตอ้ง................................................................................  

    5.3 การแยกเก็บอาหารสัตว์     เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทำให้อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ      ไม่เปน็สดัส่วน  
    5.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ การเกบ็รกัษาอาหารสตัวเ์ป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามมาตรา 6 (5)  

       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง ดงันี.้.................................................................................................. 
    5.5 ฉลากสำหรับอาหารสัตวต์ามมาตรา 27 (4) หรือ มาตรา 29 (5)  

     ไม่มี จำนวน............/............ (ภาชนะบรรจุ / สูตร)  
   มี Ο ถูกต้อง จำนวน ...-.../...3... (ภาชนะบรรจุ / สตูร) Ο ไมถู่กต้อง จำนวน ......../....... (ภาชนะบรรจุ/สูตร)  

5.6 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ จำนวน ...12 ถุง..../.....-......(ภาชนะบรรจุ/ สูตร)  
5.7 ห้องปฏิบัติการ        มี รายการตรวจวิเคราะห์...............................................................................................  

                         ไม่มี ส่งตรวจวิเคราะห์ที.่............-............รายการตรวจวิเคราะห์................-.................  
5.8 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ        ม ีถูกต้อง...........ตวัอย่าง           ไม่ถูกต้อง...........ตัวอย่าง         ไม่มี  

6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์.....-......./......-.......(ตัวอย่าง / สตูร) วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์...............ตัวอย่าง  
ปัสสาวะ........................ตัวอย่าง น้ำดื่ม.....................ตวัอย่าง อื่น ๆ................................  

7. ยึดอาหารสัตว์.........1..........รายการ , ยึดภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสตัว์...............รายการ  
อายัดอาหารสัตว์......1.......รายการ , อายัดภาชนะบรรจุ เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์............รายการ  

8. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่.....ร้านฯ ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เนื่องจากไม่ได้ต่ออายุ ขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียน จำนวน 12 ถุง ขายอาหารสัตว์ที่หมดอายุซึ่งจัดเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ จำนวน 
100 กระสอบ จึงได้ทำการตรวจยึดและอายัดอาหารสัตว์ดังรายการข้างต้นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..............................................  

ในการตรวจสอบ ตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานที่นี้สูญหาย หรือเสียหายแต่
อย่างใด ผู้ดำเนินกจิการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรอง
ว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก  
ลงช่ือ.......วิชัย  ผิดไม่เป็น.......ผู้ดำเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน    ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจริง.............พนักงานเจ้าหน้าที่  
     (.....นายวชัิย  ผิดไม่เป็น.....)                 (........นาย ก. หล่อจริงจริง........)  
ลงช่ือ........สวยเอง ชว่ยไม่ได้.........พยาน        ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...............พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได.้.)               (........นาย ข. หล่อนอ้ยกวา่.......) 



89 
 

บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยมาตรา 31                   
แหง่พระราชบัญญัตยิา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบ
ด้วย.....นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อ
ไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ................................. 
ได้มาทำการตรวจสถานท่ีขายยาและบันทึกการตรวจดังต่อไปนี้ คือ 

 1. ช่ือสถานที่..ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ..ประเภท..ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์..เลขที.่.111..หมู่ที่..1..... 
ตรอก/ซอย.......ทองย้อย 30..............ถนน..........ชนบท................ตำบล..........ดงคนดี..............อำเภอ..........สุดใจ.................... 
จังหวัด.......ตามความเหมาะสม......สถานท่ีใกล้เคียง......โรงเรียนเทศบาลสุดใจ............เขตสถานีตำรวจ..ภูธรสุดใจ.................. 
โทรศัพท์.........0 1234 5678............. 
 2. ช่ือผู้รับอนุญาต..........นายวินัย  ผิดไม่เป็น.................ผู้ดำเนินการ.................นายวินัย  ผิดไม่เป็น........................ 
เลขท่ีใบอนุญาต..............ตค 1 / 2564.........................................เวลาทำการ...............08.00 – 17.00 น. ......................... 
 3. ช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ.......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...............เวลาปฏิบตัิการ.............. 08.00 – 17.00 น.............. 
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์/ใบรับรองการอบรมบุคลากร...................01-1111/2560............................................................... 
 4. วันท่ีทำการตรวจ..........12 มกราคม 2564......................เวลา...................10.00 น. ....................................... 
 5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

5.1     ขายยาไม่มีใบอนุญาต   5.8    ยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับ 

5.2      ขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต 5.9   ฉลากและเอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง 

5.3      ผลิตยาไม่มีใบอนุญาต   5.10   ไม่พบผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติการตามเวลาปฏิบัติการ 

5.4      นำเข้ายาไม่มีใบอนุญาต                        5.11    ป้ายแสดงประเภทยาใบอนุญาตไม่ถูกต้อง 

5.5     ยาปลอม                         5.12   ป้ายแสดงช่ือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 

5.6      ยาหมดอายุการใช้/ยาเสื่อมคุณภาพ             5.13   การจัดแยกยาไม่เป็นสัดส่วน 

5.7      ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ            5.14   อื่นๆ.................................... 
 6. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์...........-.............รายการ เพื่อตรวจสอบ.........-.............รายการ 

 7. ยดึ................2 รายการ (จำนวน 22 ถุง).............รายการ อายัด.................-...................รายการ 

 8. การตรวจสอบเบื้องต้น.................-............................รายการ 

 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี......................-..................................................................................................................... 
 10. สรุปการตรวจ....พบว่าร้านฯ มีการขายผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน  2 รายการ 
(ยี่ห้อ ABC จำนวน 8 ถุง และยี่ห้อ XYZ จำนวน 14 ถุง) ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีทะเบียน ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จึงได้ทำการยึดยาที่ไม่
มี ทะเบี ยนจำนวน 2 รายการ (ยี่ ห้ อ) จำนวนรวมทั้ งหมด  22 ถุ ง ส่ งพ นั กงานสอบสวนเพื่ อดำเนิ นคดี ตามกฎหมายต่ อไป
....................................................................................................................................................................................................... 
 ในการตรวจครั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมิได้ทำให้ทรัพย์สนิท่ีอยู่ในสถานท่ีสญูหายหรือเสยีหายแต่อย่างใด 
และอ่านให้ฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 ลงช่ือ........วิชัย  ผิดไม่เป็น.....ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน ลงช่ือ.......ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าที ่
      (....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                    (.....นาย ก. หล่อจริงจริง....) 
 ลงช่ือ......วิชัย  ผิดไม่เป็น......ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ลงช่ือ........ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

      (...นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                     (......นาย ข. หล่อน้อยกว่า......) 
ลงช่ือ.....สวยเอง ช่วยไม่ได้.....พยาน   ลงช่ือ.........ค. หล่อไม่เท่า............พนักงานเจ้าหน้าที ่
     (..นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้..)            (.......นาย ค. หล่อไม่เท่า.......) 
ลงช่ือ.......................................พยาน      ลงช่ือ..........ง. หล่อกว่าใคร.........พนักงานเจ้าหน้าที ่

                 (.......................................)         (.......นาย ง. หล่อกว่าใคร.....) 
 
 

0 
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เล่มที่......................          เลขที.่.............. 

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 

ส่วนราชการ.........กรมประมง................................................................................................โทร.......0 2561 2390.......... 
ที่ กษ...................................................วันที.่....... 12 มกราคม 2564............เวลา......10.00...............................นาฬกิา 

1. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 อาศัยอำนาจในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ได้แจง้ความประสงค์ต่อผูด้ำเนินกิจการ หรือผู้แทน นาย / นาง / นางสาว..........วิชัย  ผิดไม่เป็น.............................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี....... 1234567891023.........................ออกให้โดย..........ทีว่่าการอำเภอสุดใจ................................... 
วันท่ีออกบัตร...........1 ธนัวาคม 2562..............................วันหมดอายุ...............30 พฤศจิกายน 2568............................... 
 สถานท่ีผลติวัตถุอันตราย     ร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
ช่ือ บริษัท / ห้าง / ร้าน......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊.............ซึ่งมี.............นายวินัย  ผิดไม่เป็น................เป็นผู้ดำเนินกิจการ 
เลขท่ี......111.......หมู่ที่........1........ตำบล.......ดงคนดี..............อำเภอ.......สุดใจ...........จังหวัด........ตามความเหมาะสม........... 
โทร..................0 1234 5678.............................. โทรสาร............................-...................................................................... 

2. รายการที่ทำการตรวจ / ผลการตรวจ และแจ้งการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 2.1 ใบอนญุาตผลติ / มีไวใ้นครองครองซึ่งวัตถุอันตราย 
  มี เลขท่ี...............................................สิ้นอายุวันท่ี.................................................. ไม่มี   
 2.2 การจัดร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.3 ผลิตภณัฑ ์    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  แก้ไข...ขายวตัถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ไม่มีทะเบียน จำนวน 1 รายการ (12 ถุง)... 
 2.4 มาตรฐานและคณุภาพสินค้า 
  เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย จำนวน.........-............รายการ  อายัด จำนวน.........-..............รายการ 
     จำนวน........-...............ลิตร/กิโลกรัม 
 2.5 อ่ืนๆ......พบว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วางขายอยู่ภายในร้านและไม่มีใบ
แจ้งดำเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จึงได้ทำการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 1 รายการ (12 ถุง) ส่งตรวจพิสูจน์ยืนยัน
ความผิดที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินของสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด             
ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่              
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น........ผูด้ำเนินกิจการ/ผู้แทน    ลงช่ือ........ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
      (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น....)     (.....นาย ก. หล่อจริงจริง........) 
 
 ลงช่ือ......สวยเอง ช่วยไม่ได้.......พยาน           ลงช่ือ........ค. หล่อไม่เท่า..........พนักงานเจ้าหน้าที/่ผู้บนัทึก 
                (..นางสาวสวยเอง ช่วยไมไ่ด้..)                                   (......นาย ค. หล่อไม่เท่า......) 
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บันทึกถ้อยคำ 
 

เขียนที.่......ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจ๊ะ........  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม....พ.ศ....2564......  

 
ข้าพเจา้..............นายวิชัย  ผิดไม่เป็น..........................อาย.ุ.....30.......ปี  เชือ้ชาติ.....ไทย.......สญัชาติ......ไทย...........

อยู่บ้านเลขท่ี.......111...........หมู่ที.่.....1......ซอย.....ทองย้อย 30........ถนน.....ชนบท...........ตำบล / แขวง.......ดงคนดี............. 
อำเภอ / เขต......สุดใจ.........จังหวัด......ตามความเหมาะสม.....หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน......1234567891023... 
หลักฐานอื่น ๆ......................-......................................เบอร์โทรศัพท์ ................08 1222 3333....................…….………..…… 
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า............ขอเขา้ตรวจสอบร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ ยา
สัตว์ และวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 65 และ 67 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 91 และ 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535............................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำว่า...วันน้ีเวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานเจ้าหนา้ที่ได้ขอเข้าตรวจสอบร้านฯ ซึ่งข้าพเจ้าเป็นลูกชายของ
นายวินัย  ผิดไม่เป็น ผู้เป็นเจ้าของกิจการ ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ซึ่งได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามใบอนุญาตเล่มที่            
1 เลขที่ ป. ตค/1/2564 ได้ยินยอมและเป็นผู้นำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ การจัดแสดงป้าย และผลิตภัณฑ์ที่ขาย
ภายในร้าน จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหมดอายุและข้าพเจ้ายังไม่ได้ดำเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว และพบอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนยี่ห้อ FDD วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้านจำนวน 1 รายการ (12 ถุง) และพบ
อาหารสัตว์ซึง่เป็นอาหารกุ้งยี่ห้อ XXX บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. ที่หมดอายุวางขายอยู่ภายในร้าน จำนวน 100 กระสอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ระหว่างการเตรียมส่งคืนให้บริษัท ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 56 (4) และมาตรา 56 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
จำนวน 2 รายการ (ยี่ห้อ ABC จำนวน 8 ถุง และยี่ห้อ XYZ จำนวน 14 ถุง) ซึ่งไม่ปรากฏเลขทะเบียนยาบนฉลาก วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบอนุญาตขายยาสัตว์แต่ข้าพเจ้าไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว และยาดังกล่าวมีผู้แทนจำหน่ายของบริษัท WERTION 
จำกัด มาขอให้ทดลองวางขาย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับ
สภาพน้ำยี่ห้อ RRPP จำนวน 12 ถุง วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบแจ้งดำเนินการฯ ครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งข้าพเจ้าไม่มีใบแจ้งฯ ดังกล่าว และไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และต้องขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยทางพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าต้องทำการยึดและอายดัผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดขา้งต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยดึและอายัด
ของตามรายการที่ปรากฏในบนัทึกการยึดหรืออายัดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด..........................  
................................................................................................................................................................ลงชื่อ  ก. หล่อจริงจริง.. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยคำทีถู่กต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ตอ่หน้าพนักงานเจ้าหน้าที ่ 

ลงช่ือ.......วิชยั  ผิดไม่เป็น.......ผู้ให้ถ้อยคำ  ลงช่ือ........ค. หล่อไม่เท่า..............พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้บันทึกถ้อยคำ  
     (.....นายวิชัย  ผิดไม่เป็น......)        (......นาย ค. หล่อไม่เท่า.........)  

ตำแหนง่...นักวิชาการประมงปฏิบัตกิาร....  

ลงช่ือ.......สวยเอง ช่วยไม่ได้.........พยาน   ลงช่ือ............ก. หล่อจริงจรงิ..........พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
            (...นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้...)         (......นาย ก. หลอ่จริงจริง.........)  

                                     ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการ..... 

ลงช่ือ.........ง. หล่อกว่าใคร.............พยาน    ลงช่ือ............ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
          (.........นาย ง. หล่อกว่าใคร.........)         (.......นาย ข. หลอ่น้อยกวา่........)  

                                     ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการ.... 
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บันทึกการยึดหรืออายัด 
    

เขียนที.่..........ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจะ๊............  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม.......พ.ศ....2564......  

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 65 (3) (4) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญตัิควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 91 (2) (3) และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. 2535  

วันนี้ เวลา.......10.00.........น. พนักงานเจ้าหน้าที่ดังมีรายช่ือต่อไปนี้...นาย ก. หล่อจริงจริง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ชำนาญการ  นาย ข. หล่อน้อยกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ นาย ค. หล่อไม่เท่า ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                   
และนาย ง. หล่อกว่าใคร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ................................................................................................................ 
ได้เข้าไปตรวจสถานท่ี.........ร้านนีข้ายดีจริงจริงนะจะ๊...............ซึ่งดำเนินกิจการโดย.........นายวินยั  ผิดไม่เป็น.........................
ตั้งอยู่เลขท่ี....111....หมู่ที่....1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนด.ี.....................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.............จังหวัด.......ตามความเหมาะสม..........เบอร์โทรศัพท์..................0 1234 5678......................  
แล้วได้ทำการยดึหรืออายดั.......อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย ตามรายการท้ายบันทึกนี้............................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้า..................นายวิชัย  ผิดไม่เปน็.....................................................................ผูด้ําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน                    
อยู่บ้านเลขที.่..111...หมู่ที.่...1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนด.ี.....................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.............จังหวัด.......ตามความเหมาะสม..........เขตสถานตีำรวจ.....ภธูรสุดใจ......................................... 
โทรศัพท์......... 08 1222 3333................  ได้มอบใหไ้ว้เพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียดึหรืออายัด ตามรายการดังต่อไปนี ้
 

ลำดับ รายการ รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 
1 อาหารกุ้งยี่ห้อ XXX  อาหารสัตวห์มดอายุ บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. 100 กระสอบ อายัดไว้ที่ร้าน 
2 อาหารสัตวย์ี่ห้อ FDD ไม่มีเลขทะเบียนบนฉลาก เป็นถุงขนาดบรรจ ุ1 ก.ก. 12 ถุง รายการที่ 1 - 12 

3 ผลิตภัณฑย์ี่ห้อ ABC แสดงสรรพคุณเป็นยา เป็นถุงขนาดบรรจุ 1 ก.ก. 8 ถุง รายการที่ 13 - 20 
4 ผลิตภัณฑย์ี่ห้อ XYZ แสดงสรรพคุณเป็นยา เป็นถุงขนาดบรรจุ 1 ก.ก. 14 ถุง รายการที่ 21 - 34 
5 ผลิตภัณฑ์จุลินทรียย์ี่ห้อ RRPP  ไม่มีเลขทะเบียนบนฉลาก เป็นถุงขนาดบรรจุ 500 กรัม 12 ถุง รายการที่ 35 - 46 

หมายเหต ุ: รายการลำดบัที่ 1 – 2 เปน็ความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 56 (4) และมาตรา 56 (2) แห่งพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 โดยลำดบัรายการที ่1 อายัดไวท้ี่ร้าน และรายการที ่2 ทำการยึดเพื่อส่งพนักงานสอบสวน 
รายการลำดบัที่ 3 – 4 เป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 โดยได้ทำการยดึทั้ง 2 รายการเพื่อ
ส่งพนักงานสอบสวน 
รายการลำดบัที่ 5 เป็นความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบญัญตัิวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยได้ทำการยดึของ
ตามรายการที ่5 ทั้งหมด และนำส่งตรวจพิสูจน์ ที่ กรป. กรมประมง จำนวน 3 ถุง และนำส่งพนักงานสอบสวน จำนวน 9 ถงุ 

อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ทำให้
ทรัพย์สินของข้าพเจ้า สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟัง
การอา่นให้ฟงัของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแลว้รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 

ลงช่ือ.....วิชัย  ผิดไม่เป็น.....ผู้ดำเนินกิจการ ∕ เจ้าของ ∕ ผู้แทน       ลงช่ือ..........ก. หล่อจริงจริง.........พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
     (...นายวิชัย  ผิดไม่เป็น...)                             (..........นาย ก. หล่อจริงจริง......) 
 
ลงช่ือ......สวยเอง ช่วยไม่ได้.....พยาน                        ลงช่ือ.........ข. หล่อน้อยกว่า..........พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน 
     (นางสาวสวยเอง ช่วยไม่ได้)       (......นาย ข. หล่อน้อยกว่า.........) 
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บันทึกแนบท้ายการอายัด 
  

เขียนที.่..........ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจะ๊............  
วันท่ี...12...เดือน....มกราคม.......พ.ศ....2564......  

  
ตามบันทึกการอายัด....ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ร้านน้ีขายดีจริงจริงนะจ๊ะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ..... 

ตามมาตรา.....65 (4)......... แห่ง พ.ร.บ. ...ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558..... ลงวันที่..... 12 มกราคม 2564................. 
ข้าพเจ้า......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น................................. อายุ .... 30..... ปี เช้ือชาติ.......ไทย........ สัญชาติ.....ไทย...........                                      
อยู่บ้านเลขที่...111...หมู่ที่....1.....ซอย......ทองย้อย 30.........ถนน.......ชนบท............ตำบล/แขวง...........ดงคนดี......................
อำเภอ/เขต.........สุดใจ.......จังหวัด.......ตามความเหมาะสม......หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...1234567891023.....
เบอร์โทรศัพท์........... 08 1222 3333............. จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน.........1........รายการ ให้อยู่ในสภาพ
เดิม ไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ  หรือทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ  ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในการอายัด ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่  

โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่.......ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ..........เลขที่....111.....ซอย.....ทองย้อย 30... 
ถนน.....ชนบท.....................หมู่ที่......1........ตําบล/แขวง............ดงคนดี.....................อําเภอ/เขต............สุดใจ....................... 
จังหวัด.......ตามความเหมาะสม........เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน......0 1234 5678........มือถือ......08 1123 4555............  
  

ลงช่ือ...........วิชัย  ผิดไม่เป็น..........ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน         ลงช่ือ.............ก. หล่อจริงจริง...........พนกังานเจ้าหน้าที่      
      (......นายวิชัย  ผิดไม่เป็น........)                                       (........นาย ก. หล่อจริงจริง.........) 

ลงช่ือ........สวยเอง ช่วยไม่ได้.......พยาน                           ลงช่ือ..............ข. หล่อน้อยกว่า...........พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน    
      (นางสาวสวยเอง ช่วยไมไ่ด้)                                        (.......นาย ข. หลอ่น้อยกวา่...........)   
  

แผนผังท่ีเก็บทรัพยส์ินท่ีถูกอายัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                 ถนน                                                                                 
                                                                                                    
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
ห้องน้ำ 

 

ของที่
อายัด 

 

 

 

 

ลานจอดรถ 

ด้านหน้าร้าน 

 

                         ทางเข้า   

 
ช้ัน
วาง 
ขาย
ของ 

ช้ันวางขายของ 

ช้ันวางขายของ 

 
กองกระสอบอาหาร 

 และแร่ธาต ุ
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ตัวอย่างภาพประกอบการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
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                                                                                                                                         ปจว.ข้อ…..…..เวลา……………น. 
                                                                                                                                       พงส……………………………… 
                                                                                                                                                  คดีอาญาที่.……………/…………. 
                                                                                                                                                       ยึดทรัพยท์ี่……………./…………. 

บันทึกการจับกุม/ตรวจสอบ/ตรวจค้น  
สถานที่บันทึก  สภ. สุดใจ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก  12  มกราคม  2564  เวลา 15.00 น. 
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม  12  มกราคม  2564  เวลา 10.00 น.    
สถานที่ตรวจสอบจับกุม  บริเวณ “ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ” ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอสุดใจ 
จังหวัดตามความเหมาะสม เบอร์โทรศัพท์ 0 1234 5678   
ชื่อเจ้าพนักงานผู้จับกุม เจ้าหน้าทีจ่ากกรมประมง ดังนี้ 
 1. นาย ก. หล่อจริงจริง   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ   

2. นาย ข. หล่อน้อยกว่า  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ  
3. นาย ค. หล่อไม่เท่า   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4. นาย ง. หล่อกว่าใคร   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  

ผู้ถูกจับกุม/ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ดำเนินกิจการ  นายวินัย  ผิดไม่เป็น (หมายเลขบัตรประชาชน 1122334455661)  
อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอสุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม โทร. 08 1123 4555 
พร้อมด้วยของกลาง    

อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย ของกลาง จำนวน 5 รายการ ตามบันทึกการยึดหรืออายัด  
ตำแหน่งท่ีพบของกลาง 
 พบของกลางภายในบริเวณ ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอ
สุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม   
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดกฎหมาย คือ 

1. ตามมาตรา 17 “ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 56 (4) “ผู้ขายอาหารสัตว์  
ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้” และมาตรา 56 (2) “ขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ” แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี             
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ 

2. ตามมาตรา 12 “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต” และมาตรา 72 (4) “ขายยาที่มิได้              
ขึ้นทะเบียนตำรับยา” แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี 
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท               
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ 

3. ตามมาตรา 22 “ไม่ ได้แจ้ งดำเนินการครอบครองวัตถุ อันตรายชนิดที่  2” และมาตรา 45 (4) 
“ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้” แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ. 2535 มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ 
พฤติการณ์แห่งการกระทำผิด   
 พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ตามวันเวลาที่เกิดเหตุพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
สังกัดกรมประมง ตามรายนามข้างต้น ได้เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ชื่อ ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ              
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ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอสุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม เบอร์โทรศัพท์ 0 1234 5678 
ดำเนินกิจการโดย นายวินัย  ผิดไม่เป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334455661 เพ่ือตรวจสอบ         
และควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายตามแผนปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบมีนายวิชัย ผิดไม่เป็น  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1234567891023 ซ่ึงเป็นลูกชายของนายวินัยฯ เป็นผู้ยินยอมและนำพา
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในร้าน ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535        
โดยพบว่าใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหมดอายุ ซ่ึงนายวิชัยฯ ให้การว่าผู้ดำเนินกิจการยังไม่ได้
ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว และพบอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนยี่ห้อ FDD วางขายอยู่บนชั้นวางภายใน
ร้านจำนวน 1 รายการ (12 ถุง) และพบอาหารกุ้งยี่ห้อ XXX บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. ที่หมดอายุวางขาย           
อยู่ภายในร้าน จำนวน 100 กระสอบ ซึ่งนายวิชัยฯ ให้การว่าอยู่ระหว่างการเตรียมส่งคืนให้บริษัท ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเป็นความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 56 (4) และมาตรา 56 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน          
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี          
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณเป็นยา 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน 2 รายการ (ยี่ห้อ ABC จำนวน 8 ถุง และยี่ห้อ XYZ จำนวน 14 ถุง)             
ซ่ึงไม่ปรากฏเลขทะเบียนยาบนฉลาก วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบอนุญาต
ขายยาสัตว์ แต่นายวิชัยฯ ให้การว่าไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว และยาดังกล่าวมีผู้แทนจำหน่ายของบริษัท WERTION 
จำกัด มาขอให้ทดลองวางขาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นความผิดตามมาตรา 12 และมาตรา 72 (4)                    
แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท และมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตามลำดับ และพบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำยี่ห้อ RRPP จำนวน 12 ถุง วางขายอยู่บนชั้นวางภายในร้าน 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอดูใบแจ้งดำเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งนายวิชัยฯ ให้การว่าไม่มี            
ใบแจ้งฯ ดังกล่าว และไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และต้องขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเป็นความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตามลำดับ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อนายวิชัยฯ ว่าต้องทำการยึดและอายัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดข้างต้น 
ซ่ึงนายวิชัยฯ รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่ าวหา และรับว่ าของทั้ งหมดได้ มี ไว้ เพ่ื อขายภายในร้านจริ ง                     
พร้อมทั้งได้ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดและอายัดของตามรายการที่ปรากฏในบันทึกการยึด            
หรืออายัดเพ่ือตรวจสอบและส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย                
โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบตามกฎหมายต่าง ๆ  
บันทึกถ้อยคำ บันทึกการยึดหรืออายัด ภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ ของกลาง และรวบรวมหลักฐานอ่ืน ๆ             
ส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดตี่อไป  

 ชั้นจับกุมผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดีแล้ว ผู้ต้องหาให้การ “รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา” 
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 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และถ้อยคำของผู้ถูกจับ
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายความหรือผู้ซ่ึงจะเป็น
ทนายความ รวมทั้งมีสิทธิให้แจ้งญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบ ถึงการถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุม              
ในโอกาสแรกผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 

 (ลงชื่อ) ………………………………………………………………………………………….. ผู้ต้องหา/รับสำเนา 

 
อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมิได้ทำให้ผู้ใดได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ รวมทั้งมิได้ให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใด สูญหาย เสียหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด
ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง  จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 (ลงชื่อ) ………………………………………………………………………………………….. ผู้ต้องหา/รับสำเนา 

  
 (ลงชื่อ) ........................................................................       /บันทึก/พิมพ์ 
        (ลงชื่อ) ........................................................................ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
        (ลงชื่อ) ........................................................................ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
        (ลงชื่อ) ........................................................................ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
        (ลงชื่อ) ........................................................................ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ฌ. 
ตัวอย่างบันทึกการส่งตัวอย่างเพือ่ตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏบิัติการ 

หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจยัการผลิต กลุ่มควบคุมวัตถอัุนตรายฯ โทร. 0 2561 2390 
ที ่ กษ  ๐๕05.4/                                 วันที ่                  มกราคม  ๒๕64 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจพิสูจน์วัตถุอันตราย  

เรียน   ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

ด้วยเมื่ อวันที่  12 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. พนั กงานเจ้ าหน้ าที่                   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สังกัดกรมประมงได้เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ชื่อ ร้านนี้ขายดีจริงจริงนะจ๊ะ                 
ต้ังอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลดงคนดี อำเภอสุดใจ จังหวัดตามความเหมาะสม เบอร์โทรศัพท์ 0 1234 5678 
ดำเนินกิจการโดย นายวินัย  ผิดไม่ เป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334455661                  
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายตามแผนปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน ผลการตรวจสอบพบการ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510           
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ
ยี่ห้อ RRPP ไม่มีเลขทะเบียนบนฉลาก เป็นถุงขนาดบรรจุ 500 กรัม ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามมาตรา 22 
และมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และได้นำตัวตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
จำนวน 3 ตัวอย่าง เพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดทีก่องตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นั้น  

ในการนี้  ข้าพเจ้าขอส่งตัวอย่างวัตถุ อันตรายดังกล่าว เพ่ือตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิด
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. ตรวจพิสูจน์ความผิดตามข้อกฎหมาย ดังนี้ 
1.1 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย              

พ.ศ. 2535 หรือไม ่อย่างไร 
1.2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ขึน้ทะเบียนหรือไม ่อย่างไร 
1.3 การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมีใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 หรือไม ่อย่างไร 
1.4 ผลตรวจพสิูจน์พบว่าเป็นความผิดใด ตามกฎหมายใด 

2. ขออนุมัติในการจัดจ้างและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรวจวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว มีส่วนประกอบใดบ้าง ทีบ่ริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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