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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

เพื่อให้การดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นไปอย่างเรียบร้อย  มีระบบ  และคล่องตัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก

ไม่เกินหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“ผู้กระทําความผิด”  หมายความว่า  ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม

การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้มีอํานาจ

เปรียบเทียบความผิดได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี  เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดและให้มีอํานาจ

เปรียบเทียบปรับได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น

ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  มีอํานาจเปรียบเทียบ

ความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(๓) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือ

เชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(๔) ปศุสัตว์เขต  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่

จังหวัดในเขตพื้นที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๕) ปศุสัตว์จังหวัด  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น 
ในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๖) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่า 
ได้เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

(๗) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๕ เม่ือปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นให้ผู้มี
อํานาจเปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระทําความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ  ปฆจ.  ๑   
ท้ายระเบียบนี้  และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด  วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ  และชี้แจง 
ให้ผู้กระทําความผิดเข้าใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบได้  ถ้ายอมรับสารภาพ 
และยินยอมให้เปรียบเทียบ  และเม่ือทําการเปรียบเทียบแล้วคดีถึงที่สุด 

ผู้กระทําความผิดที่ ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกคําให้การของผู้กระทําความผิดไว้ 
ตามแบบ  ปฆจ.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 

ผู้กระทําความผิดที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้บันทึกคําให้การไว้ตามแบบ  ปฆจ.  ๓   
ท้ายระเบียบนี้ 

ในคดีเปรียบเทียบความผิดที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนที่จะทําการ
เปรียบเทียบความผิด  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดสอบถามผู้กระทําความผิดว่าตกลงยินยอม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามควรแก่กรณี  หากผู้กระทําความผิดยินยอม  
ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกความยินยอม  และแบบบัญชีของกลาง  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระค่าปรับแล้ว  
ตามแบบ  ปฆจ.  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ  ได้แก่  คดีที่ผู้กระทําความผิด 
ไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด  หรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชําระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบหรือไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้  ให้ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๙ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับ 

ให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง  กรมปศุสัตว์  หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของ 
ผู้ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด   และให้ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเ งิน  แล้วแต่กรณี   
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิดใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ค่าเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
คดีที่เท่าใด  และบันทึกการเก็บเงิน  ตามแบบ  ปฆจ.  ๔  เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้แผน่ดิน  ๘๐๔ 
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(๒) ในจังหวัดอื่น ๆ   ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้ผู้กระทําความผิด  
และให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด  ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่า
เป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  คดีที่เท่าใด  และบันทึกการเก็บเงิน  ตามแบบ  ปฆจ.  ๔  เงินค่าปรับให้นําส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน  ๘๐๔ 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในกําหนด
อายุความโดยมิชักช้า  และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จตามแบบ  ปฆจ.  ๕  
ท้ายระเบียบนี้  ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน 

ข้อ ๑๑ เม่ือทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบรายงานผล 
การเปรียบเทียบให้อธิบดีทราบ  ภายใน  ๗  วัน  หลังจากการเปรียบเทียบปรับ  ตามแบบ  ปฆจ.  ๖   
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงินค่าปรับ  การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
และการนําเงินค่าปรับส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๓ การเปรียบเทียบความผิดใดไม่สามารถยุติได้  ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
หารือกรมปศุสัตว์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 
 
 
 
 

ที่            /  
 

                 แบบ ปฆจ. ๑ 
 
 

 
หน่วยงาน ..................................... 
...................................................... 

วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ....................... 

เรื่อง  ขอเชิญพบเพ่ือเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรียน  ........................................... 

ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ .ศ . ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบ ................................................................................................................ 
ซึ่งมี ................................................................................. เป็นผู้กระทําความผิดตามมาตรา ................  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถ
เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(หน่วยงาน)................................................. จึงขอให้ ..................................................... ไปพบ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่.............................................................. ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ................. 
เดือน .......................... พ.ศ. ......... ในวันราชการ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. เพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบความผิดให้
เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่พบภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน :  
โทร. 
โทรสาร  
 
 
 
 



 
 
 
  

 

 
            แบบ ปฆจ. ๒ 

 

บันทึกคําใหก้ารผู้กระทําความผิด 
(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด) 

 
คดีเปรียบเทียบที่.........../................ 

ทําที่.......................................... 
วันที่................. เดือน.............................. พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้า................................................อายุ........ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่.................. 
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย...........................ถนน............................แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ..................... 

จังหวัด.................................. โทร. ................................ 

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา.....................................ข้อหา..................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............... หรือปรับเป็นเงิน ............................. บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ..................... หรือปรับเป็นเงิน ................................................................ บาท 
ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริง 
และผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดได้พิจารณาแล้ว กําหนดเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน ...................................... 
บาท (...........................................................................) น้ัน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(๑) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด ทําการเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน 
................................ บาท (...............................................................) ทั้งน้ี  โดยจะนําเงินค่าปรับมาชําระภายใน 
วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .................  

(๒) ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามจํานวนที่ระบุไว้ในบัญชีของกลาง
แนบท้าย ข้าพเจ้าขอมอบให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามควรแก่กรณี  

(๓) หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตามจํานวนดังกล่าวใน (๑) มาชําระภายในเวลาที่กําหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

บันทึกน้ี เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 

ลงช่ือ........................................ผู้กระทําความผิด 
  (         ) 

 
ลงช่ือ........................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด   ลงช่ือ..................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (          )            (          ) 

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

 



แบบแนบท้าย ปฆจ. ๒ 
บัญชีของกลาง 

 
คดีเปรียบเทียบที่.........../................ 

ทําที่.......................................... 
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. .......... 

 
ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............  

หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................  
จังหวัด.............................. โทร. ......................... 
  ผู้กระทําความผิดยินยอมยกของกลางให้กรมปศุสัตว์ จัดการกับสิ่งของน้ันตามควรแก่กรณี  
ดังมีรายการดังต่อไปน้ี 
 
ลําดับ รายช่ือของกลาง จํานวนปริมาณ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
     ลงช่ือ...............................................ผู้กระทําความผิด 
           (    ) 
 
     ลงช่ือ...............................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด 
           (    ) 
 
 
 

 
 



 
 
 

  

 

 
               แบบ ปฆจ. ๓ 
 

 

บันทึกคําใหก้ารผู้กระทําความผิด 
(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด) 

 
คดีเปรียบเทียบที่.........../................ 

ทําที่...................................................... 
วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ................. 

 
ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ................ปี สัญชาติ...................

อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที่........ตรอก/ซอย.................... ถนน......................... แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ................................ จังหวัด..................................... โทร. ........................................ 

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา .................. ข้อกล่าวหา ...........................................................................  
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ................. และปรับเป็นเงิน .............................. บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้ และจะเปรียบเทียบเป็นเงิน จํานวน ....................บาท (...............................................................) นั้น  

ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดทําการเปรียบเทียบ เน่ืองจากเหตุ 
(   ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิด 
(   ) จํานวนค่าปรับสูง 
(   ) เหตุอ่ืนๆ (ให้ระบุ) .............................................................................................................. 

บันทึกน้ี เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ...........................................ผู้กระทําความผิด 
      (           ) 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด 
      (           ) 
 
ลงช่ือ...........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (            ) 
 
ลงช่ือ..........................................พยาน 
      (           ) 
 
ลงช่ือ..........................................พยาน 
      (           ) 



 
 
 
 

  
    

 
                      แบบ ปฆจ. ๔ 
 

 

แบบเปรียบเทียบความผิดกําหนดค่าปรับ 
 
คดีเปรียบเทียบที่.........../................ 

ทําที่....................................................... 
วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

 ช่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา....................................................................................................... 
 ช่ือผู้กระทําความผิด ๑. .................................................................................................................. 
                                         ๒. ................................................................................................................... 
เหตุเกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ..............................พ.ศ. .................. เวลา .......................... น. 
ณ สถานที่.............................................. แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ......................... 
จังหวัด............................................... 

คดีน้ี ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา................................................  
 ข้อหา ๑. ................................................................................................................................... 
                            ๒. .................................................................................................................................... 
มีบทลงโทษตามมาตรา............................... ต้องระวางโทษจําคุก............... หรือปรับเป็นเงิน............................. บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก................. หรือปรับเป็นเงิน..................................... บาท ซึ่งความผิดดังกล่าว
สามารถเปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด
เป็นเงินจํานวน .......................... บาท (......................................................................) ผู้กระทําความผิดชําระ
ค่าปรับเมื่อวันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ..................... 

บันทึกน้ี เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นสําคัญ 

 

ลงช่ือ.......................................ผู้กระทําความผิด 
    (           ) 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด      ลงช่ือ....................................เจ้าหน้าที่ 
   (           )           (                  ) 
 
ลงช่ือ......................................พยาน                ลงช่ือ.......................................พยาน 
   (           )           (         ) 

       
 
 
 
 

บันทึกการชําระเงิน 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ......................... เลขท่ี ............................. ลงวันท่ี ............. เดือน ............................. พ.ศ. ......... 
จํานวนเงิน ........................... บาท (.................................................................................) 

ลงชื่อ ......................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับเงิน 



ประวตัิผู้กระทําความผิด 
แบบ ปฆจ. ๕ 

 

 
๑. ผู้กระทําความผิด ช่ือ……………............................ ช่ือสกุล.................................................. อายุ...........ปี 

สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที่ .................................................................... 
ผู้รับอนุญาต............................................... เล่มที่ .................. เลขที่ ........................... 
 

๒. วัน เวลา และ 
    สถานที ่เกิดเหตุ 

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

๓. ข้อหา ฐาน....................................................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๔. ผลคดี กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา..................ฐาน.............................................................................. 
ผู้กระทําความผิดยินยอมให้ 
 เปรียบเทยีบและชําระค่าปรับ จํานวน........................บาท  
     (....................................................................................) 
     วันที่ชําระค่าปรับ วันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ..........  
     หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือ ที่................./................... 
     วันที่......... เดือน...................... พ.ศ. .......... 
 ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ยินยอมให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามควรแก่กรณ ี 
     ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีของกลางแนบท้าย ปฆจ. ๒ ลงวันที่.......เดือน...........พ.ศ...... 
 

๕. งานคลังรับเงิน วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. .......... จํานวน ....................................... บาท  
(..........................................................) ตามใบเสร็จเลม่ที่............... เลขที.่................... 
 

 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้บันทึกประวัติ 
      (                 ) 

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



แบบ ปฆจ. ๖ 
รายงานการเปรียบเทียบความผดิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการฆา่สตัว์เพือ่การจําหนา่ยเนื้อสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประจําเดือน............................... พ.ศ. ........... 
 

ลําดับที่ วัน เดือน ปี 
เหตุเกิดที่ เป็นความผิด 

มาตรา 
ผลคดี 

ปรับเป็นเงิน (บาท) 
หมายเหตุ 

เลขที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            รวม   

  
 
 
 



ข้อหาความผดิที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคกุไม่เกนิ ๑ ปี ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการฆ่าสตัว์เพื่อการจําหน่ายเนือ้สตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๑ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียก 
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ
วัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

๕๔ จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒ ๑๔ (๔) ผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ตามวันและเวลาฆ่าสัตว์ วัน 
และเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ 
 

๕๘ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ ๑๔ (๗) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรฐานการขนส่งสตัว์ไปยังโรงฆ่า
สัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยัง
สถานที่ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 

๕๕ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๔ ๑๗ วรรคสาม ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ประจําจังหวัด 
 
 

๕๔ จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๕ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ โรงฆ่าสัตว์ของตน 
 

๕๗ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๖ ๒๕ วรรคหนึ่ง ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่แสดงความจํานง
และแจ้งชื่อของทายาทแก่นายทะเบียนภายใน ๙๐ 
วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

 

๕๗ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 



ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๗ 
 
 
 

๒๕ วรรคสี่ ทายาทหรือผู้จัดการมิได้แสดงความจํานง 
และแจ้งชื่อของทายาทที่จะแก่นายทะเบียน
ภายในเก้าสบิวัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 
และทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ทํา 
ความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์ ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
เก้าสิบวันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 
 

๕๙ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท  

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๘ ๒๖ วรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นรับขอรับใบแทนใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย 

 
 

๕๗ ปรับไม่เกิน  ๕,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๙ ๒๘ วรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตไม่แจ้งเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
ต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิก
ประกอบกิจการ และไม่ทําความสะอาด
เรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่
ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
นายทะเบียนกําหนด 
 
 
 
 

๕๘ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 



ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๑๐ ๒๘ วรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดก

ของผู้รับใบอนุญาตไม่ทําความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
ให้เรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้
อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด 

 

๕๙ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๑ ๒๘ วรรคสาม ผู้รับใบอนุญาตไม่ส่งคืนใบอนุญาตแก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบ
กิจการ 
 

๕๗ ปรับไม่เกิน  ๕,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๑๒ ๒๙ วรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตไม่ทําความสะอาดเรียบร้อย
ภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพ
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต 

 

๕๙ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๓ ๓๑ วรรคหนึ่ง ผู้ใดฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ โดยไม่แจ้ง
ชนิดและจํานวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์
ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรง
ฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

๖๐ ปรับเรียงตามรายตัวตามชนิดสัตว์ 
- โค กระบือ ตัวละ 
- แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ 
- ไก่ เป็ด ห่าน 
- สัตว์อื่นๆ 
 
 

 
๑๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒๕๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
๓๗,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๗๕๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 



ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๑๔ ๓๑ วรรคหนึ่ง ผู้ใดฆ่าสัตว์เกินจํานวนสัตว์ที่ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์

ได้แจ้งไว้ต่อพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

๖๑ ปรับเรียงตามรายตัวตามชนิดสัตว์ 
- โค กระบือ ตัวละ 
- แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ 
- ไก่ เป็ด ห่าน 
- สัตว์อื่นๆ 
 

 
๑๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒๕๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
๓๗,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๗๕๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๕ ๓๒ ผู้ใดไม่นําสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ และไม่ฆ่าสัตว์นั้น
ตามหลักฐานการรับแจ้งที่พนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ 

๖๐ ปรับเรียงตามรายตัวตามชนิดสัตว์ 
- โค กระบือ ตัวละ 
- แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ 
- ไก่ เป็ด ห่าน 
- สัตว์อื่นๆ 
 

 
๑๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒๕๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
๓๗,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๗๕๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๖ ๓๓ ผู้ใดนําสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
 

๖๒ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๗ ๓๔ วรรคหนึ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตาม
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
 

๖๒ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๘ ๓๕ วรรคหนึ่ง ผู้ใดนําเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่
พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จําหน่าย
เนื้อสัตว์ 
 

๖๒ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๙ ๓๖ วรรคหนึ่ง ผู้ใดจําหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้
ถูกฆ่า โดยไม่ได้รับการรับรองให้จําหน่าย
เนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

๖๐ ปรับเรียงตามรายตัวตามชนิดสัตว์ 
- โค กระบือ ตัวละ 
- แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ 
- ไก่ เป็ด ห่าน 
- สัตว์อื่นๆ 
 

 
๑๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒๕๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
๓๗,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๗๕๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 



ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๒๐ ๓๘ ผู้ใดจําหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้

จําหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรค 
๖๒ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๑ ๔๙ วรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่ทํา
ความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 
 

๕๙ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๒๒ ๔๙ วรรคสาม ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่ส่งคืน
ใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

๕๗ ปรับไม่เกิน  ๕,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒๓ ๓๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ 
และมาตรา 

๓๔ 

ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ดําเนินการ
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศกําหนด และไม่แจ้งชนิด
และจํานวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะ
ฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่า
สัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

๖๓ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๔ ๔๐ วรรคหนึ่ง ผู้ใดจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์โดย
ไม่ได้รับการรับรองให้จําหน่ายจากพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ 
 
 

๖๒ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 



ลําดับ 
ที่ 

ข้อหาความผิด ระวางโทษ อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท) 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป 

(อัตราสูงสุด) 
๒๕ ๖๔ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
๖๔ จํ าคุ ก ไม่ เกิ น  ๑  ปี  หรือป รับ ไม่ เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๖ ๖๔ ประกอบ
กับมาตรา ๕๐ 

ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่
ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๐ 

๖๔ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 


