
แบบฟอรม์ 2.1

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ให้ค  ำแนะน ำและก ำชบัให้ผูป้ระกอบกำร ปฎิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งติดตำมตรวจสอบตำมก ำหนด 

4) เฟสบุคส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

 - กำรช้ีแจงจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 3 วนั ไมเ่วน้วนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - กำรช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเผยแพร่ขอ้มลูผำ่นช่องทำงส่ือ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ช่องทำง

โดยนำยสิงหำ เร่ืองลือ เป็นผูป้ระกอบกำร ท่ีบำ้นเลขท่ี 252 หมู่ 4 ต ำบลนำม่วง อ ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม จงัหวดัอุดรธำนี โดยขออนุญำตท ำกำร หรือหำก ำไรในลกัษณะคนกลำงซ่ึงซำกสตัวจ์ำกปศุสตัว์

หมำยเหตุ **

     ข้อเท็จจริง  วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2565 เวลำ 18.07 น. ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมำยเลขกำรแจง้ H221223002 หมวดหมู่ ขอควำมช่วยเหลือ กำรข้ึนทะเบียนสตัว ์สถำนท่ีเกิดเหตุ ร้ำนน้องอชิหมูสด

     การด าเนินการ  ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม จึงไดด้ ำเนินกำรช้ีแจงแนวทำงปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งให้ผูป้ระกอบกำรเขำ้ใจ พร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำ ในกำรรักษำ

     ช่องทางการเผยแพร่

จงัหวดัอุดรธำนี เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2565 ไวเ้ป็นกำรถูกตอ้ง ไม่ซ ้ำซอ้นกบัผูป้ระกอบกำรอ่ืน และมีใบรับรองให้จ  ำหน่ำยเน้ือสตัว(์รน.1)โดยพนกังำนตรวจโรคสตัวป์ระจ ำโรงฆ่ำสตัวเ์ทศบำลต ำบลพนัดอน

5) กลุ่มไลน์ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา  ไดรั้บแจง้ขอควำมช่วยเหลือให้ตรวจสอบร้ำนน้องอชิหมูสดวำ่มีใบเสียภำษีถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่

1) กลุ่มไลน์ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

2) รำยงำนกรมปศุสตัวท์ำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตัว์

3) website ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

ไดแ้จง้วำ่ อยำกให้หน่วยงำนท่ีดูแลออกมำตรวจสอบร้ำนน้องอชิหมูสดวำ่มีใบเสียภำษีถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่ ใชใ้บเสียภำษีเดียวกนักบัร้ำนเจส๊ำวหมูสดคือนำยธนำเทพ ดอนหนองบวั

หรือไม่ หรือมีกำรลกัลอบช ำแหละหมูเองโดยท่ีไม่ผำ่นโรงฆ่ำ  จึงแจง้ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคมทรำบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2565

อ ำเภอกุมภวำปี จงัหวดัอุดรธำนี  

ควำมสะอำดในสถำนประกอบกำร ตลอดจนสุขอนำมยัของผูป้ระกอบกำรจ ำหน่ำยเน้ือสตัวเ์พ่ือควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นหลกั

ตรงขำ้มตลำดสนัน่เมือง อ.ประจกัษศิ์ลปำคม จ.อุดรธำนี ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง พบวำ่ ร้ำน น้องอชิหมูสด ประกอบกำรจ ำหน่ำยเน้ือสุกรและช้ินส่วนสุกรช ำแหละ 



แบบฟอรม์ที ่2.2

ได้รับแจ้ง ตอบรับ รายงาน สลก.

- - - - - - - - - -

การรวบรวมและรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

ที่ ประเด็นปัญหา /หัวข้อข่าว ผู้ให้ข่าว ส่ือ สถานที่จัดกจิกรรม
วนั เดือน ปี  และ เวลา

เอกสารประกอบ หมายเหตุ



แบบฟอรม์ 2.3

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ให้ค  ำแนะน ำและก ำชบัให้ผูป้ระกอบกำร ปฎิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งติดตำมตรวจสอบตำมก ำหนด 

4) เฟสบุคส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

 - กำรช้ีแจงจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 3 วนั ไมเ่วน้วนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - กำรช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเผยแพร่ขอ้มลูผำ่นช่องทำงส่ือ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ช่องทำง

ควำมสะอำดในสถำนประกอบกำร ตลอดจนสุขอนำมยัของผูป้ระกอบกำรจ ำหน่ำยเน้ือสตัวเ์พ่ือควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นหลกั

     ช่องทางการเผยแพร่

หมำยเหตุ **

1) กลุ่มไลน์ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

2) รำยงำนกรมปศุสตัวท์ำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตัว์

3) website ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธำนี

5) กลุ่มไลน์ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม

     ข้อเท็จจริง  วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2565 เวลำ 18.07 น. ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมำยเลขกำรแจง้ H221223002 หมวดหมู่ ขอควำมช่วยเหลือ กำรข้ึนทะเบียนสตัว ์สถำนท่ีเกิดเหตุ ร้ำนน้องอชิหมูสด

     การด าเนินการ  ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม จึงไดด้ ำเนินกำรช้ีแจงแนวทำงปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งให้ผูป้ระกอบกำรเขำ้ใจ พร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำ ในกำรรักษำ

ตรงขำ้มตลำดสนัน่เมือง อ.ประจกัษศิ์ลปำคม จ.อุดรธำนี ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง พบวำ่ ร้ำน น้องอชิหมูสด ประกอบกำรจ ำหน่ำยเน้ือสุกรและช้ินส่วนสุกรช ำแหละ 

โดยนำยสิงหำ เร่ืองลือ เป็นผูป้ระกอบกำร ท่ีบำ้นเลขท่ี 252 หมู่ 4 ต ำบลนำม่วง อ ำเภอประจกัษศิ์ลปำคม จงัหวดัอุดรธำนี โดยขออนุญำตท ำกำร หรือหำก ำไรในลกัษณะคนกลำงซ่ึงซำกสตัวจ์ำกปศุสตัว์

จงัหวดัอุดรธำนี เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2565 ไวเ้ป็นกำรถูกตอ้ง ไม่ซ ้ำซอ้นกบัผูป้ระกอบกำรอ่ืน และมีใบรับรองให้จ  ำหน่ำยเน้ือสตัว(์รน.1)โดยพนกังำนตรวจโรคสตัวป์ระจ ำโรงฆ่ำสตัวเ์ทศบำลต ำบลพนัดอน

อ ำเภอกุมภวำปี จงัหวดัอุดรธำนี  

ไดแ้จง้วำ่ อยำกให้หน่วยงำนท่ีดูแลออกมำตรวจสอบร้ำนน้องอชิหมูสดวำ่มีใบเสียภำษีถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่ ใชใ้บเสียภำษีเดียวกนักบัร้ำนเจส๊ำวหมูสดคือนำยธนำเทพ ดอนหนองบวั

หรือไม่ หรือมีกำรลกัลอบช ำแหละหมูเองโดยท่ีไม่ผำ่นโรงฆ่ำ  จึงแจง้ส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอประจกัษศิ์ลปำคมทรำบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2565

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา  ไดรั้บแจง้ขอควำมช่วยเหลือให้ตรวจสอบร้ำนน้องอชิหมูสดวำ่มีใบเสียภำษีถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่



สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริง กรณไีด้รับแจ้งจาก DLD 4.0 หมายเลขการแจ้ง H221223002 

เนื่องจากมีผู้ขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบว่า ร้านน้องอชิหมูสดมีการชำแหละหมูเองโดยที่ไม่ผ่าน
โรงฆ่าสัตว์ และมีใบเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.07 น. 

สำนักงานฯเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. 
1. ร้าน น้องอช ิหมูสด ผู้ประกอบการ : นายสิงหา เรื่องลือ บ้านเลขท่ี 101 หมู่ 10 ตำบลห้วยสามพาด 

                                 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
                                 สถานประกอบการ : บ้านเลขท่ี 252 หมู่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  
                                 จงัหวัดอุดรธานี 

                   

            

                             
สรุป  มีใบอนญุาตท าการคา้ หรือหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึ่งซากสตัว ์อนญุาตโดยปศสุตัวจ์งัหวดัอดุรธานี เมื่อ
วนัที่ 15 ธันวาคม 2565 ไม่ซ  า้ซอ้นกบัรา้นเจ๊สาวหมสูด(นายธนาเทพ ดอนหนองบวั) และมีใบรบัรองใหจ้ าหน่าย
เนือ้สตัว(์รน.1)ออกโดยพนกังานตรวจโรคสตัวป์ระจ าโรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั
อดุรธานี  

 



 
2.ร้านเจ๊สาวหมูสด  ผูป้ระกอบการ : นายธนาเทพ ดอนหนองบวั บา้นเลขที่ 65 หมู่ 7 ต าบลหว้ยสามพาด 

                                 อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี 
                                 สถานประกอบการ : บา้นเลขที่ 39 หมู่ 13 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม  
                                 จงัหวดัอดุรธานี 

 

       
 
 

           
 
 
สรุป  มีใบอนญุาตท าการคา้ หรือหาก าไรในลกัษณะคนกลางซึ่งซากสตัว ์อนญุาตโดยปศสุตัวจ์งัหวดัอดุรธานี เมื่อ
วนัที่ 15 ธันวาคม 2565 ไม่ซ  า้ซอ้นกบัรา้น นอ้งอชิหมสูด และมีใบรบัรองใหจ้ าหน่ายเนือ้สตัว(์รน.1)โดยพนกังาน
ตรวจโรคสตัวป์ระจ าโรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 
 
 


