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ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีระบบ และคล่องตัว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับ
หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้กระทําความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดและให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้อํ า นวยการกองควบคุ ม อาหารและยาสั ต ว์ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๓) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
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(๔) ปศุสัตว์เขต มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่
จังหวัดในเขตพื้นที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ
(๕) ปศุสัตว์จังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๖) ปศุ สั ต ว์ ก รุ ง เทพมหานคร มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ้ า งหรื อ เชื่ อ ว่ า
ได้เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร
(๗) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นให้ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระทําความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ ปอส. ๑ ท้ายระเบียบนี้
และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้ผู้กระทําความผิด
เข้ า ใจถึ ง ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เป็ น คดี ที่ ทํ า การเปรี ย บเที ย บได้ ถ้ า ยอมรั บ สารภาพและยิ น ยอมให้
เปรียบเทียบ และเมื่อทําการเปรียบเทียบแล้วคดีถึงที่สุด
ผู้กระทําความผิดที่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคําให้การของผู้กระทําความผิดไว้ตามแบบ
ปอส. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ไ ม่ ยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ ให้ บั น ทึ ก คํ า ให้ ก ารไว้ ต ามแบบ ปอส. ๓
ท้ายระเบียบนี้
ในคดีเปรียบเทียบความผิดที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนที่จะทําการ
เปรียบเทียบความผิด หากของกลางที่ได้ยึดหรืออายัดเป็นอาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออาหารสัตว์
ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงของกลางอื่น ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดสอบถาม
ผู้กระทําความผิดว่า ตกลงยินยอมส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณีหรือไม่ หากผู้กระทําความผิดยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกความยินยอม
และแบบบัญชีของกลาง ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระค่าปรับแล้ว
ตามแบบ ปอส. ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ ได้แก่ คดีที่ผู้กระทําความผิด
ไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด หรือมาให้เปรียบเที ยบแต่ ไม่ยิ นยอมชําระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบหรือไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้ร้อ งทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการต่อไป
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ข้อ ๙ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ออกใบสั่ ง ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ
ให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิด และให้เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้กระทําความผิดใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และบันทึกการเก็บเงิน
ตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๘๐๔
(๒) ในจังหวัดอื่นๆ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้ผู้กระทํา
ความผิ ด และให้ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ไปชํ า ระเงิ น ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ของหน่ ว ยงานของผู้ มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบความผิดและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด ใบเสร็จรับเงิน
ให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และบันทึกการเก็บเงิน ตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ๘๐๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในกําหนด
อายุความโดยมิชักช้า และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จตามแบบ ปอส. ๕
ท้ายระเบียบนี้ ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน
ข้อ ๑๑ เมื่อทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบรายงานผล
การเปรียบเทียบให้อธิบดีทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ ปอส. ๖ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงินค่าปรับ การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
และการนําเงินค่าปรับส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๓ การเปรี ย บเที ย บความผิ ด ใดมี ปั ญ หา ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด หารื อ
กรมปศุสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

ข้อหาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๑

๒

๓

๔

ฐานความผิด

๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขาย
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
๘ ผู้ใดผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย
หรือผู้ขายอาหารสัตว์ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
๑๕ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค หรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สาม ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๗ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค โดยไม่มีใบอนุญาตขาย
หนึ่ง

๕

๑๗ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สาม

๖

๒๑ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑(๒) หรือ (๓)
วรรค ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
สอง ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด

๗

๒๕ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
วรรค ควบคุมเฉพาะไม่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
หนึ่ง ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

ระวางโทษ

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
มาตรา
อัตราโทษ
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๗๒ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๐,๐๐๐
๗๓ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๐,๐๐๐
๗๔ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
วรรค
หรือปรับไม่เกิน
สอง
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐,๐๐๐
๗๕ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐,๐๐๐
๗๕ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐,๐๐๐
๗๖ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๗ ปรับวันละไม่เกิน
๒๕๐
๕๐๐
๗๕๐
๑๐๐๐
๑,๐๐๐ บาท
นับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จนถึงวันที่มายื่นขอ
ต่อใบอนุญาต
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๘

ฐานความผิด

๒๕ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค ผูใ้ ดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลัง
หนึ่ง ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วไม่ยื่นคําขอต่ออายุแล้ว
ไม่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

๙

๒๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๐ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๑ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๒ ๒๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
วรรค ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หนึ่ง
๑๓

๑๔

๒๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค เพือ่ การส่งออก ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สอง เพื่อการส่งออกในราชอาณาจักร

๓๐ ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์
วรรค ไม่นําอาหารสัตว์ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก
หนึ่ง มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ
ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
๑๕ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต
วรรค ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
หนึ่ง สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
๑๖ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

๗๘

ปรับวันละไม่เกิน
๒๐๐ บาท
นับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จนถึงวันที่มายื่นขอ
ต่อใบอนุญาต
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๗๙
๗๙
๗๙
๘๐
วรรค
หนึ่ง
๘๐
วรรค
สอง
๘๑

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

ฐานความผิด

๓๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิต
วรรค นําเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หนึ่ง ไม่แจ้งย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๔๑ ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นขอรับใบแทนใบสําคัญ
วรรค การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หนึ่ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่า
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
๔๒ ผู้รับใบอนุญาตประสงค์เลิกกิจการแล้ว
ไม่ปฏิบัติรแล้วไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔๓ ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งจํานวนอาหารสัตว์
เฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นให้ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
หรืออาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
๕๖(๓) ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย
หรือขายอาหารสัตว์ที่ผิดมาตรฐาน

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๓

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๓

๒๓ ๕๖(๓) ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน

๘๓
วรรค
สอง

๒๔

๘๔

๔๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ
วรรค ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาต
สอง ให้ตอ่ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
นั้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่พ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง
และให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
๒๕ ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว
วรรค ไม่หยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
สอง

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

๘๕

ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา

ฐานความผิด

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

๒๖ ๕๖(๒) ผู้ใดขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๘๘
วรรค
สอง

๒๗ ๕๖(๒) ผู้ใดขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๘๙
วรรค
สอง

๒๘ ๕๖(๓) ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขาย
อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๙๐
วรรค
หนึ่ง

๒๙ ๕๖(๓) ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๙๐
วรรค
สอง

๓๐ ๖๑(๑) ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ไม่ปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์ตามคําสั่งของอธิบดี

๙๒

๓๑ ๖๑(๒) ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ทําการผลิตนําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
หรือปรากฏจากการพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์
ที่ไม่ควรใช้เลี้ยงสัตว์
๓๒ ๖๒ ผู้ใดโฆษณาอาหารสัตว์ โดย
(๑) แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ
มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งกําเนิด
ของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์
๓๓ ๖๔ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขาย หรือผู้ทําการโฆษณา
อาหารสัตว์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอธิบดี

๙๓

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐

๔,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๙๔ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๙๕

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา

ฐานความผิด

๓๔

ระวางโทษ

มาตรา

๖๕ ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่อํานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๖๕
๓๕ ๗๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
วรรค ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หนึ่ง

๙๖

๓๖

๙๗

๗๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
วรรค ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะเพราะ
สอง ไม่มคี วามสามารถ หรือเพราะเหตุอื่นใด

๙๗

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
อัตราโทษ
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

แบบ ปอส. ๑

ที่

/
หน่วยงาน .....................................
......................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........

เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ..................................
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ตรวจสอบ ............................................................................... ซึ่งมี .................................................................
เป็นผู้กระทําความผิดตามมาตรา ............ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
.................................................................... จึงขอให้ ..................................................... ไปพบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่........................................................ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .................
เดือน .......................... พ.ศ. ......... ในวันราชการ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบความผิดให้
เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่พบภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หน่วยงาน ...................................
โทร.
โทรสาร

แบบ ปอส. ๒

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด)
คดีเปรียบเทียบที่.........../................
ทําที่..........................................
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ........................... ข้อหา ........................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ................. และปรับเป็นเงิน .............................. บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริง และผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดได้พิจารณาแล้ว กําหนดเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน .................. บาท (...............................................) นั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด ทําการเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน
.......................... บาท (.........................................................) ทั้งนี้ โดยจะนําเงินค่าปรับมาชําระภายใน
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..........
(๒) ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามจํานวนที่ระบุไว้ในบัญชีของกลาง
แนบท้าย ข้าพเจ้าขอมอบให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามควรแก่กรณี
(๓) หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตามจํานวนดังกล่าวใน (๑) มาชําระภายในเวลาที่กําหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสําคัญ
ลงชื่อ................................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)

แบบแนบท้าย ปอส. ๒

บัญชีของกลาง
คดีเปรียบเทียบที่.........../................

ทําที่..........................................
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
ผู้กระทําความผิดยินยอมยกของกลางให้กรมปศุสัตว์ จัดการกับสิ่งของนั้นตามควรแก่กรณี
ดังมีรายการดังต่อไปนี้
ลําดับ

รายชื่อของกลาง

จํานวนปริมาณ

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ...............................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)

แบบ ปอส. ๓

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด)
คดีเปรียบเทียบที่.........../................
ทําที่..........................................
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ........................... ข้อหา ........................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ................. และปรับเป็นเงิน .............................. บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้ และจะเปรียบเทียบเป็นเงิน จํานวน .................... บาท (.............................................................) นั้น
ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดทําการเปรียบเทียบ เพราะ
( ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิด
( ) จํานวนค่าปรับสูง
( ) เหตุอื่นๆ (ให้ระบุ) ..............................................................................................................
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสําคัญ
ลงชื่อ................................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)

แบบ ปอส. ๔

แบบเปรียบเทียบความผิดกําหนดค่าปรับ
คดีเปรียบเทียบที่.........../................
ทําที่..........................................
วันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ..........
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา.......................................................................................................
ชื่อผู้กระทําความผิด ๑. ..................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ..............................พ.ศ. ........ เวลา .......................... น.
ณ สถานที่ .................................... ตําบล .......................... อําเภอ ........................ จังหวัด ...............................
คดีนี้ ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา .................................
ข้อหา ๑. ..........................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ................. และปรับเป็นเงิน .............................. บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดเป็นเงิน
จํานวน .......................... บาท (......................................................................) ผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับ
เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสําคัญ
ลงชื่อ................................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
บันทึกการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................... เลขที่ ............................. ลงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .........
จํานวนเงิน ........................... บาท (.................................................................................)
ลงชื่อ ......................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

แบบ ปอส. ๕
ประวัติผู้กระทําความผิด
๑. ผู้กระทําความผิด

ชื่อ……………............................ ชื่อสกุล ............................................ อายุ ............... ปี
สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................................................
ผู้รับอนุญาต............................................... เล่มที่ .................. เลขที่ ...........................

๒. วัน เวลา และ
สถานที่ เกิดเหตุ

เหตุเกิดเมื่อวันที่...... เดือน................................ พ.ศ. ......... เวลา........................... น.
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................

๓. ข้อหา

ฐาน...............................................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ผลคดี

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา.....................ฐาน................................................................................................
ผู้กระทําความผิดยินยอมให้
 เปรียบเทียบและชําระค่าปรับ จํานวน........................บาท
(................................................................)
วันที่ชําระค่าปรับ วันที่ ......... เดือน ........... ........... พ.ศ. ..........
หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือ ที่................./...................
วันที่ ......... เดือน ........... ........... พ.ศ. ..........
 ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ยินยอมให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามควรแก่กรณี
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีของกลางแนบท้าย ปอส. ๒ ลงวันที่ ........เดือน....... พ.ศ. ....

๕. งานคลังรับเงิน

วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จํานวน ....................................... บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จเล่มที่................. เลขที่ .....................

ลงชื่อ................................................ผู้บันทึกประวัติ
(
)
ตําแหน่ง..................................................

แบบ ปอส. ๖
รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจําเดือน ............................ พ.ศ. ...........
ลําดับที่

วัน เดือน ปี

เลขที่

ถนน

เหตุเกิดที่
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

เป็นความผิด
ข้อหา

ผลคดี
ปรับเป็นเงิน (บาท)

รวม

หมายเหตุ

