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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
เพื่อให้การดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีระบบ และคล่องตัว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มี

โทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“ผู้กระทําความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ให้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 
ข้อ ๔  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดและให้มี

อํานาจเปรียบเทียบปรับได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้

เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่

เกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(๓) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง

หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๖ ง/หน้า ๒/๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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(๔) ปศุสัตว์เขต มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นใน
ท้องที่จังหวัดในเขตพื้นที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ 

(๕) ปศุสัตว์จังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๖) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

(๗) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้
เกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

 
ข้อ ๕  เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระทําความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ ปอส. ๑ 
ท้ายระเบียบนี้ และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้
ผู้กระทําความผิดเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบได้ ถ้ายอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้เปรียบเทียบ และเมื่อทําการเปรียบเทียบแล้วคดีถึงที่สุด 

ผู้กระทําความผิดที่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคําให้การของผู้กระทําความผิด
ไว้ตามแบบ ปอส. ๒ ท้ายระเบียบนี้ 

ผู้กระทําความผิดที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคําให้การไว้ตามแบบ ปอส. ๓
ท้ายระเบียบนี้ 

ในคดีเปรียบเทียบความผิดที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
ก่อนที่จะทําการเปรียบเทียบความผิด หากของกลางที่ได้ยึดหรืออายัดเป็นอาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย 
หรืออาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงของกลางอื่น ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดสอบถามผู้กระทําความผิดว่า ตกลงยินยอมส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหรือไม่ หากผู้กระทําความผิดยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดบันทึกความยินยอมและแบบบัญชีของกลาง ท้ายระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๖  ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราใน

บัญชีท้ายระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๗  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระ

ค่าปรับแล้วตามแบบ ปอส. ๔ ท้ายระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๘  คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ ได้แก่ คดีที่ผู้กระทํา

ความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด หรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชําระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบหรือไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๙  การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงิน
ค่าปรับให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด และให้เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่า
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และ
บันทึกการเก็บเงินตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๘๐๔ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน ๆ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้
ผู้กระทําความผิด และให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดและให้ เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด 
ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และบันทึกการเก็บเงิน ตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้
นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๘๐๔ 

 
ข้อ ๑๐  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายใน

กําหนดอายุความโดยมิชักช้า และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จตาม
แบบ ปอส. ๕ ท้ายระเบียบนี้ ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน 

 
ข้อ ๑๑  เมื่อทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ

รายงานผลการเปรียบเทียบให้อธิบดีทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ ปอส. ๖ ท้าย
ระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๑๒  การเก็บรักษาเงินค่าปรับ การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้มี

สิทธิได้รับและการนําเงินค่าปรับส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 
ข้อ ๑๓  การเปรียบเทียบความผิดใดมีปัญหา ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด

หารือกรมปศุสัตว์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภัย  สุทธิสังข ์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑ . ข้อหาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. แบบ ปอส. ๑ 
๓. บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด (กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด) (แบบ 

ปอส. ๒) 
๔. บัญชีของกลาง (แบบแนบท้าย ปอส. ๒) 
๕. บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด (กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด) (แบบ 

ปอส. ๓) 
๖. แบบเปรียบเทียบความผิดกําหนดค่าปรับ (แบบ ปอส. ๔) 
๗. ประวัติผู้กระทําความผิด (แบบ ปอส. ๕) 
๘. รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอส. ๖) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วริญา/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


