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DSI ตรวจค้น บริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จากัด
ลักลอบนาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัวจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 กรมสอบสวน
คดีพิ เศษ ลงพื้น ที่ตรวจค้น บริ ษัท กาม้ าล มีท โปรดัก ส์ จ ากั ด
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109/1 หมู่ 6 ตาบลลุมพลี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษ
ที่ 14/2563 กรณีการหลีกเลี่ยงหรือลักลอบนาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัว
ส่วนอื่น ๆ จากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์
มูลค่าความเสียหายสินค้ากว่า 130 ล้านบาท
กรณีดังกล่ าว สื บเนื่ องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยกองคดีภาษีอากร ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีขบวนการลักลอบนาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัวส่วนอื่น ๆ
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หรือมีการหลีกเลี่ยงนาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัวส่วนอื่น ๆ โดยผ่านพิธีการ
ศุลกากร แต่ผู้ นาเข้าไม่ได้ขออนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสั ตว์ให้นาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัว จากกรณีดังกล่าว
มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่บริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งผู้นาเข้าลักลอบหรือหลีกเลี่ยงการนาเข้า เนื่องจากหาก
ผู้นาเข้าเนื้อวัวหรือซากวัวส่วนอื่น ๆ โดยถูกต้องจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เดินทางไปตรวจรับรอง
แหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ประเทศแหล่งกาเนิดหรือซากสัตว์ และสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อโรค
ระบาดสัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์(ซากสัตว์) ที่เป็นพาหะของโรคระบาด อันส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคโดยตรง และจากกรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุล กากรและตามกฎหมายโรคระบาดสั ตว์ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ทาการสื บสวนขยายผลเพื่อหาตัว
ผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดี
จากการสืบสวนทราบว่า ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ต่อเนื่องกัน บริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จากัด
ได้นาเข้าสินค้าประเภท สัตว์หรือซากสัตว์ (เนื้อวัว โค หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
วัว โค) จานวน 226 ใบขนสินค้า สาแดงสินค้าในพิกัดศุลกากร 0262900
ชาระอากรขาเข้าร้อยละ 30 แต่จากการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าของ
บริษัทฯ กับใบอนุญาตนาเข้าเนื้อวัวและชิ้นส่วนของวัวที่กรมปศุสัตว์อนุญาต
ให้บริษัทฯ นาเข้า ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า สินค้าประเภทเนื้อวัวหรือ
ซากสัตว์ที่บริษัทฯ นาเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ จานวน
158 ใบขน ปริมาณนาเข้าทั้งสิ้น 3,539,375.44 กิโลกรัม มูลค่าการนาเข้า
100,704,962.66 บาท ค่าอากรขาเข้า 29,824,995.61 บาท รวมมูลค่าสินค้าและค่าอากรเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 130,529,958.27 บาท
/จากพฤติการณ์...

-2จากพฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ยเป็ น การ
กระทาความผิดฐาน “นาเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้
รั บ อนุ ญ าต ตามมาตรา 31 ประกอบมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และฐาน “นาของที่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยหลีกเลี่ยงข้อจากัดอันเกี่ยวกับของนั้น” ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้ งปรั บ ตามมาตรา 244 ตามพระราชบั ญญั ติ ศุ ล กากร
พ.ศ. 2560 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดี มอบหมายทุกครั้งที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร และเมื่อบริษัท
กาม้าล มีทโปรดักส์ จากัด กับพวก ไม่ได้รับอนุญาตให้นาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สินค้าดังกล่าวจึงเป็นของ
ต้องกากัด ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้นการกระทาของ บริษัท กาม้าล มีทโปรดักส์ จากัด กับพวก
เข้ า ข่ า ยเป็ น ความผิ ด ฐานน าของเข้ า มาในราชอาณาจั กรโดยส าแดงเท็ จและหลี กเลี่ ยงข้ อห้ าม ข้ อจ ากั ด
ตามมาตรา 202 มาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ฐานนาเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ตามมาตรา 31 ประกอบมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และมาตรา 83
มาตรา 91 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา อันอาจเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้รับเป็นคดีพิเศษที่ 14/2563
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตระหนักถึงการป้องกัน
เชื้อโรคระบาดจากต่างประเทศ ซึ่งอาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์
(ซากสั ต ว์ ) ที่ เ ป็ น พาหะของโรคระบาด และมี ค วามห่ ว งใย
ในสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากหากเกิดการระบาดของโรคติดต่ออื่น ย่อมเป็นการ
ซ้าเติมประชาชน ตลอดจนอาจส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแส สามารถ
แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวน
คดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
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