
 



 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา   
ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 การเปรียบเทียบปรับเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการดําเนินการ 
ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว โดยเปนมาตรการบังคับใชกฎหมายที่ชวยในการดูแลสังคมใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงการเปรียบเทียบปรับมีกฎหมายบางฉบับไดใหอํานาจองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดําเนินการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล พ.ศ.2503 พ.ร.บ.ภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 เปนตน ประกอบกับไดมีการถายโอนภารกิจในการ
เปรียบเทียบปรับจากสวนราชการอื่นใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน พ.ร.บ. มาตรา
ช่ัง ตวง วัด พ.ศ. 2542 เปนตน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเปรียบเทียบ
ปรับไดถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความเปนธรรม จึงไดกําหนดแนวทางการ
เปรียบเทียบปรับนี้ขึ้น โดยรวบรวมกฎหมายตางๆ ที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
บังคับใชกฎหมายตางๆ ในปจจุบัน ทั้งกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง 
กฎหมายที่มีการถายโอนภารกิจในการเปรียบเทียบปรับ และกฎหมายที่มีแผนจะถายโอนภารกิจใน
การเปรียบเทียบปรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 พรอมกันนี้ ยังไดแสดงรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ขอบเขต
อํานาจในการเปรียบเทียบคดี ฐานความผิดและอัตราคาปรับที่เกี่ยวของ และแบบพิมพตางๆ ที่ตอง
ใชตามกฎหมาย สําหรับกฎหมายแตละฉบับดวย 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเปรียบเทียบ และ
สอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินและเปรียบเทียบคดีตามที่กฎหมายใหอํานาจไวไดอยาง
ถูกตอง  



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

2 บทที่ 1   บทนํา 

ขอบเขต 
 มาตรฐานฉบับนี้ เปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีการเปรียบเทียบปรับของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ในความผิดที่มีอัตราโทษไมสูง
กวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยรวบรวม
กฎหมายที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายที่ถายโอนภารกิจในการเปรียบเทียบ
ปรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1. กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเปรียบเทียบปรับ  
ไวแลว 
  - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 
  - พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.  2503 
  - พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
  - พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  - พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
  - พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  - พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
  - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  - พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 
  - พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 
  - พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (เฉพาะ

สวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสียของราชการ
สวนทองถ่ินเทานั้น ตามมาตรา 93) 

  - พ.ร.บ. การขุดดินและถมดนิ พ.ศ. 2543 
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  บทที่ 1   บทนํา 3 

 2.      กฎหมายที่เก่ียวของกับภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ 

- พ.ร.บ. รักษาคลอง รศ. 121 
- พ.ร.บ. คันและคูน้ํา รศ. 250 
- พ.ร.บ. ตามชาง รศ. 127 
- พ.ร.บ. กําจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 
- พ.ร.บ. สําหรับรักษาชางปา พ.ศ. 2464 
- พ.ร.บ. ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2481 
- พ.ร.บ. สัตวพาหนะ พ.ศ. 2482 
- พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 
- พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
- พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. ควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505 
- พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและการจําหนวยเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.  บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.  2526 
- พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456  
- พ.ร.บ. ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 

เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายไดใหอํานาจ
การเปรียบเทียบปรับไวแลวกับกฎหมาย ที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการเดิม จึงไดจําแนก
กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเปรียบเทียบปรับไดทันที ตาม
พระราชบัญญัติ โดยไมตองออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกฎหมายที่ให 
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4 บทที่ 1   บทนํา 

อํานาจเปรียบเทียบปรับได แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองออกขอบัญญัติใหสอดคลองสภาพ
การใชกฎหมายในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซ่ึงกฎหมายทั้งสองลักษณะขางตนได
จําแนกไวแลวในบทที่ 2 ตารางที่ 2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตาม
กฎหมาย และตารางที่ 2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติตาม
กฎหมายจึงจะสามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับได 
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บทที่  2 
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

 
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายตางๆ ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจในการดําเนินการไดน้ันสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ
ใหญๆ กลาวคือ การเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดบทบัญญัติ
ของตัวกฎหมายน้ันโดยตรง และการเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน (ตามที่กฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถิ่นไว)  
 1. การเปรียบเทียบคดี อันเน่ืองมาจากการละเมิดบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 โดยจะระบุถึง 
   อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมี

อํานาจในการเปรียบเทียบคดี  
   การตรวจสอบวามีบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม (ซ่ึงรายละเอียดอํานาจในการออก
ขอบัญญัติทองถ่ิน สามารถดูไดจากตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่  2.1  อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

เฉพาะมาตรา 69 แหง
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย 

คําส่ังที่ 
320/2547 

เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 

เบี้ยปรับเงินเพิ่มตางๆ มาตรา 44 
(แกไขตาม

พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
(ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2543 

เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอด            
ยานยนตในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล 
พ.ศ. 2503 

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ 

มาตรา 8 ทวิ เจาพนักงาน
สอบสวน 

มาตรา 4 

พระราชบัญญัติภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 

ทุกความผิด           
(เฉพาะเทศบาล) 

มาตรา 57 นายอําเภอ - 

พระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. 2510 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 
2,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา 38 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 
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อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร               
พ.ศ. 2522 

- มาตรา 74 คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคด ี
ประกอบดวยผูวา
ราชการจังหวัด 
อัยการจังหวัดและ
หัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัด 

มาตรา 10 

พระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว 

มาตรา 22 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน         
พ.ศ.2528 

ไมมี (หรือหากมีการ
ออกขอบญัญัติทองถิน่ 
สามารถเปรียบเทียบ
ปรับไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเปรียบเทียบ 
และสอบสวนคดี
ละเมิดขอบัญญติั
ทองถิ่น พ.ศ. 2547) 

- เจาพนักงาน
สอบสวน 

มาตรา 11 

พระราชบัญญัติ          
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว 

มาตรา 51 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 
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อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว หรือมี
โทษจําคุกไมเกิน         
1 เดือนหรือปรับไม
เกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 85 คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี 
ประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัด 
อัยการจังหวัด  
และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 

มาตรา 20, 32, 35, 
37, 40, 43, 63 

พระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบา พ.ศ.2535 

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ  
และมีระเบียบกรม 
ปศุสัตววาดวยการ
เปรียบเทียบปรับ  
พ.ศ. 2547 

มาตรา 26 
 

อธิบดีหรือ                
เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจาก
อธิบดีหรือ                 
เจาพนักงานทองถิ่น 

- 

พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง                
พ.ศ.2535 

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ และ
มีระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการ
เปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2536 
 

มาตรา 48 เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซ่ึงเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งและ
พนักงานสอบสวน 

มาตรา 14 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 9 

อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 

เฉพาะความผิดที่
เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
ระบบกําจัดของเสียที่
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดใหมขีึ้น
เทานั้น 

มาตรา 93 ประธานสุขาภิบาล 
ผูวาราชการจังหวัด  
และปลัดเมืองพัทยา 

- 

พระราชบัญญัติมาตรา
ช่ัง ตวง วัด พ.ศ. 2542 

- - ผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย สําหรับ
ความผิดที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว 
หรือที่มีโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

- 

พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน                
พ.ศ. 2543 

ทุกความผิด ยกเวน
มาตรา 35 วรรคสอง 

มาตรา 42 เจาพนักงาน
สอบสวน 

มาตรา 8 
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 2. การเปรียบเทียบคดี อันเนื่องมาจากการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
  ในบางกรณี กฎหมายแมบทไมไดใหอํานาจในการเปรียบเทียบคดีแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินไว 
ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามที่กฎหมายแมใหอํานาจ
ไวแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับไดตามขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547  

  มีกฎหมายบางฉบับใหอํานาจในการเปรียบเทียบคดีกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพ่ิมเติมไดอีก ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นและเปรียบเทียบปรับในสวนที่เพ่ิมเติมน้ันไดดวย  
 

 กฎหมายตางๆ ท่ีใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น 
มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.2   อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน 
พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอด       
ยานยนตในเขต
เทศบาลและ
สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 

-     กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนต
ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะ
สําหรับยานยนตแตละชนิดหรือ
ประเภท 

-     กําหนดระเบียบการจอดยานยนตใน
ที่จอดยานยนต 

-    กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยาน
ยนตไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

-    กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต 
ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

4 - 
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พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 
ตามมาตรา 8 โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้ 

-     กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกบักฎกระทรวง 

-    ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น 
 

10 กรณีขอบัญญัติ
ทองถิ่นขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเปนชอบ 

จากคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารและ
ไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 

-    หลักเกณฑและอัตราการหักเงิน
คาธรรมเนียมการตรวจแบบกอสราง
เพื่อจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนแก
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลน 

64 ทวิ - 

พระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปน-
สถาน พ.ศ.2528 

      คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

-    เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

-    ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขใน
การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน 

-    วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ 
ตลอดจนการใชหรือการรักษา
ยานพาหนะและเครื่องใชในการนี้
ใหตองดวยสุขลักษณะ 

 

11 ตองออกขอบญัญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

12 บทที่ 2  การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 
 -    หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตาม

มาตรา 6 หรือมาตรา 7 จะตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน การสง
รายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนการ
สาธารณสุขและอนามัยของ
ประชาชน 

11 ตองออกขอบญัญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 20 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอาํนาจ
ออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

32 

การกํากับดูแลตลาด 35 
การกํากับดูแลการขายของในตลาด 37 
การควบคุมหรือกํากับดแูลสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ไดรับใบอนญุาตหรือไดรับ
หนังสือรับรองการแจง 

40 

การควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

43 

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข                
พ.ศ. 2535 

การกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

63 
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พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 
พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 

คาธรรมเนียมรักษาความสะอาด การ
ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตาม
ถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดประกาศหามไว 

14 - 

พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 

ตามมาตรา 6 มีเงื่อนไขดังนี้ 
-     กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่

กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกบักฎกระทรวง 

-    ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น 

มาตรา 8 ในกรณีออก
ขอบัญญัติทองถิ่นขัด
หรือแยงกับ
กฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
และไดรับอนุมติัจาก
รัฐมนตรี 

 
 หากพบการกระทําความผิด องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการลงโทษได          
ตามอํานาจหนาที่ เชนการออกคําส่ังใหดําเนินการแกไข หยุดกิจกรรม พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ถามี) และการเปรียบเทียบปรับ โดยตรวจสอบกอนวาตองออกคําส่ังหรือไม การเปรียบเทียบปรับตอง
ตรวจสอบวาความผิดดังกลาวเปนความผิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับได และมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร หรือถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมี
อํานาจการเปรียบเทียบคดีตองดําเนินการอยางไร เปนตน 

 ในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตอผูกระทําความผิดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นน้ัน สามารถแบงออกได ดังน้ี 
 1. กรณีเปนพนักงานเจาหนาท่ี 
  พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย จะมีอํานาจในการดําเนินการตามที่ระบุไวใน
กฎหมายฉบับน้ันๆ เชน ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 30 ระบุวา 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา 17 หรือการถมดิน
ตามมาตรา 26 ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี เปนตน 
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 2. กรณีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  กรณีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย ซ่ึงทําใหพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจในการปฏิบัติตามที่ระบุในประมวลกฎหมายอาญา 
เชน การเขาตรวจ/คนสถานที่ การออกคําส่ังทางปกครองตางๆ เปนตน 
 3. กรณีเปนเจาพนักงานสอบสวน 
  กรณีกฎหมายฉบับใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานสอบสวน ซ่ึง
จะตองมีการบันทึกคําใหการ พรอมทั้งทําความเห็นและสํานวนการสอบสวน เสนอตอพนักงาน
อัยการอีกดวย 

 การกระทําความผิดสามารถแบงออกได 4 ประเภท ดังน้ี 
 1. การฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายตางๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน 
 2. การฝาฝนประกาศของราชการสวนทองถิ่น  
 3. การฝาฝนคําส่ังตามกฎหมาย เชนคําส่ังใหปรับปรุงแกไข  
 4. การขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมาย เชนการขัดขวางการเขา
ตรวจสถานประกอบกิจการ เปนตน 

การดําเนินการบังคับทางกฎหมาย 
 ในการดําเนินการบังคับทางกฎหมาย มีขั้นตอนหลักคือ เม่ือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิดหรือไดรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําการรวบรวมหลักฐาน 
การกระทําความผิดเพ่ือพิจารณาความผิดตามกฎหมาย และดําเนินการ
บังคับทางกฎหมายตามอํานาจที่ โดยการรวบรวมหลักฐานการกระทํา

ความผิด จะตองดําเนินการสืบสวน เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานแหงการกระทําความผิด
หรือการฝาฝนกฎหมาย เชนการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย การฝาฝนคําส่ัง หรือการละเมิด
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุ หรือสอบปากคําผูเห็นเหตุการณหรือผูไดรับความเดือดรอน และทําบันทึกหรือรายงานผล
การตรวจสอบ รวมทั้งอาจถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 15 

 
รายงานการตรวจสอบ 

  เขียนที่ ......................................... 
                      วันที่ ............................................ 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ 
เรียน ................................................... 

 ขาพเจา .......................................... ตําแหนง ............................. ไดดําเนินการตรวจสอบ 
 .................................................................ของ......................................... ตั้งอยูที่............................. 
........................................................................................................................................................... 
ปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี........................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึง  สอดคลอง / ไมสอดคลอง กับ ..................................................................................................... 
ที่ระบุวา.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
ดังน้ัน ................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ .............................................พยาน     ลงช่ือ ...........................................ผูตรวจสอบ/รายงาน 
       ( ..............................................)                    (...............................................)     
  ตําแหนง ..........................................     ตําแหนง ............................................. 
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 หลังจากการตรวจสอบ ตองมีการพิจารณาความผิดตามกฎหมาย หากพบวามีความผิดให
ดําเนินการบังคับทางกฎหมายตอไป โดยดําเนินการบังคับทางกฎหมายนั้น สามารถแบงออกได 
3 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. การออกคําส่ังทางปกครอง 
 2. การดําเนินคดี 
 3. การเปรียบเทียบปรับ 
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 1. การออกคําส่ังทางปกครอง 
  การออกคําส่ังทางปกครอง เปนการดําเนินการเพื่อบังคับใหผูกระทําความผิดหยุด
ดําเนินการหรือแกไขการกระทําความผิดน้ันใหถูกตอง เชนคําส่ังใหดําเนินการแกไข คําส่ังใหหยุด
ประกอบกิจการ คําส่ังพักใชใบอนุญาต และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต โดยตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดใหความหมายไวของคําส่ังทางปกครองไว ดังน้ี 
 มาตรา 5 “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
  (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยการอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (2)  การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 โดยหากผูไดรับคําส่ังฝาฝนจะมีความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนด และในการ
ออกคําส่ังทางปกครอง จะตองระบุเหตุผล และกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไดดวย ตามที่ระบุใน
มาตรา 37 และมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังน้ี 

 มาตรา 37 คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน
หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย  และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
  (1)  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  (2)  ขอกฎหมายที่อางอิง 
  (3)  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งน้ันเองหรือในเอกสาร 
แนบทายคําส่ังน้ันก็ได 
 มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
ดังกลาวไวดวย 
 ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ
โตแยงเร่ิมนับใหมต้ังแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ
ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหน่ึงป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําส่ังทางปกครอง 
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 การออกคําส่ังทางปกครองนั้น มีหลายลักษณะ ไดแก 
  1. คําสั่งใหปรับปรุงแกไข 
  2. คําสั่งพักใชใบอนุญาต 
  3. คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  4. คําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ หรือระงับการกระทํา 
  ในตัวอยาง จะแสดงคําส่ังทางปกครองทั้ง 4 ลักษณะ โดยมีลําดับการออกคําส่ังดังน้ี 
  1. เมื่อพบการกระทําความผิด ใหออกคําส่ังใหปรับปรุงแกไขกอน 
  2. หากยังไมปรับปรุงแกไขตามคําส่ัง ใหออกคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ หรือ

พักใชใบอนุญาต 
  3. หากหลังจากไดรับคําส่ังพักใชใบอนุญาตแลว ยังไมปรับปรุงแกไข ใหออก

คําสั่งพักใชใบอนุญาตอีกคร้ัง 
  4. หากถูกส่ังพักใชใบอนุญาตสองครั้งแลว ยังไมดําเนินการแกไข ใหออกคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต 

 ในกฎหมายที่เกี่ยวของ อาจไมไดกําหนดลําดับขั้นตอนการออกคําส่ังดังที่ยกตัวอยาง 
โดยอาจใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการออกคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการ โดยไมจําเปน 
ตองออกคําส่ังใหดําเนินการแกไขปรับปรุง ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนําตัวอยาง
คําส่ังตางๆ เหลาน้ี ไปประยุกตใช สามารถทําได ถาตองการออกคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการ
ชั่วคราว โดยไมออกคําส่ังใหดําเนินการแกไขสามารถทําไดเชนกัน 

 รายละเอียดของหลักเกณฑเงื่อนไขในการออกคําส่ังตางๆ ตามกฎหมายแตละฉบับ จะได
กลาวถึงในรายละเอียดในวาดวย การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 
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ตัวอยาง 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่ .......... / ............. 
                วันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ........... 

เร่ือง    คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข 
เรียน    ............................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย รายงานการตรวจสอบของเจาพนักงาน 
 ตามที่นาย/น.ส./นาง................................................ตําแหนง...................................................... 
ไดดําเนินการตรวจสอบ ............................................. ของ ............................................................ ต้ังอยูที่ 
.....................................................................................................................................................................  
พบวาทานไดกระทําผิดตามมาตรา ........................... แหงพระราชบัญญัติ.................................................. 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา................ แหงพระราชบัญญติั................................................. 
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําส่ังใหทานปรับปรุง ดังนี้.................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
ภายในกําหนด .......... วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังนี้ หากไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในระยะเวลาดังกลาว จะมี
โทษจําคุกไมเกิน .........................  หรือปรับไมเกิน ...................... หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา .............. 
(และจะดําเนินการออกคําส่ังใหหยุดกิจการ หรือพักใชใบอนญุาต  แลวแตกรณีตอไป) 
 หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  ทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตอ....  
................................................................................. ได ภายใน ................. นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน 
                  ขอแสดงความนับถือ 

           .......................................................  
                       ( ............................................... )   
                 นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ตัวอยาง 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่ .......... / ............. 
                วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ......... 

เร่ือง    คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหพักใชใบอนุญาต 
เรียน    ............................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข 
 ตามที่  เจาพนักงานทองถิ่น  ไดมีคําส่ังที่ ........ / ........ ลงวันที่ ……....…….ตามส่ิงที่สงมาดวย 
ใหทานซ่ึงเปนเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ต้ังอยู บานเลขที่.............ถนน..............……….…
ตําบล …...…....…..…. อําเภอ ………...…...…. จังหวัด ………..............…….. ดําเนินการปรับปรุง
แกไข แตปรากฏวาทานมิไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําส่ังดังกลาว  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คําส่ัง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ....................................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําส่ังใหพักใชใบอนุญาตของทานเปนเวลา ........................ วัน ดังนั้น 
จึงใหทานหยุดดําเนินกิจการเปนเวลา.................วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังนี้ จนกวาจะไดปรับปรุงแกไข
ตามคําส่ังที่........../ ............หากทานยังคงดําเนินการตอไป จะมีโทษตามมาตรา ...................... ที่บัญญัติวา 
............................... ..................................................................................................................................... 
เม่ือครบกําหนด..........วัน หากทานไมปรับปรุงแกไข  จะไดรับโทษตามที่บัญญัติไว….............................. 
 หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตอ.. 
 ............................................................. ภายใน .................................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน 
                   ขอแสดงความนับถือ 

            .......................................................... 
           นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ตัวอยาง 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่ .......... / ............. 
                วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ............ 

เร่ือง    คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหเพิกถอนใบอนุญาต 
เรียน    ............................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข 
  สําเนาคําส่ังใหพักใชใบอนุญาต  จํานวน  2  ฉบับ 

  ตามที่  เจาพนักงานทองถิ่น ไดมีคําส่ังใหปรับปรุงแกไขและคําส่ังใหพักใชใบอนุญาต
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ซ่ึงทานในฐานะเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ต้ังอยูบานเลขที่...........
ถนน …………..ตําบล …………......……. อําเภอ ……….......……...……. จังหวัด ………………….. 
มิไดดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือหยุดดําเนินกิจการเพื่อปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
คําส่ังขางตน นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ..........................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของทาน  ใบอนุญาตเลขที่………....…........ 
ดังนั้น ทานจึงตองหยุดดําเนินกิจการ นับแตวันที่ไดรับคําส่ังนี้  หากทานยังคงดําเนินการตอไปจะมีโทษ
ฐานประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาตตามมาตรา ….......….......ที่บัญญัติวา............................................ 
  หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถิ่นตอ .................................................... ได ภายใน .......................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน  
              ขอแสดงความนับถือ 

    ....................................................... 
        ( ............................................... )      
                    นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ตัวอยาง 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่ .......... / ............. 
                วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ......... 

เร่ือง    คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ 
เรียน    ............................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข 

  ตามที่  เจาพนักงานทองถิ่น  ไดมีคําส่ังที่ ........ / ......... ลงวันที่ ………..……….ตามสิ่งที่
สงมาดวย ใหทานซ่ึงเปนเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ต้ังอยู บานเลขที่ .........ถนน ………… 
ตําบล ………………..…. อําเภอ ………………. ……. จังหวัด ………………....… ดําเนินการปรับปรุง
แกไข แตปรากฏวาทานมิไดปรับปรุงแกไขตามคําส่ังดังกลาว  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําส่ัง โดย
ไมมีเหตุผลอันควรนั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ.......................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น จึงขอออกคําส่ังใหทานหยุดดําเนินกิจการเปนการชั่วคราว นับแตวันที่ไดรับ
คําส่ังนี้ จนกวาจะไดปรับปรุงแกไข ตามคําส่ังที่ ........ / .........  หากทานยังคงดําเนินการตอไป จะมีโทษ
ตามมาตรา ….......… คือที่บัญญัติวา............................................................................................................ 

  หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถิ่นตอ ................................................. ได ภายใน ..........................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน 

               ขอแสดงความนับถือ 

    .......................................................... 
    (                                                      ) 
       นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 2. การดําเนินคดี 
  กฎหมายสวนใหญจะมีบทกําหนดโทษในรูปแบบเปน  การลงโทษทางอาญา ไดแก 
โทษปรับ โทษจําคุก โทษท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงการดําเนินการลงโทษทางอาญานี้เปนอํานาจของศาล
ยุติธรรม โดยในสวนของการดําเนินคดีฟองศาลนั้น มีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการสืบสวน โดย 
  - รวบรวมพยานหลักฐานการฝาฝนกฎหมาย เชนการฝาฝนบทบัญญัติแหง
กฎหมาย การฝาฝนคําส่ัง หรือการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ (เชน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ของพนักงานเจาหนาที่) 
  - แจงขอกลาวหาตอผูตองหา โดยระบุฐานความผิดอะไร ตามกฎหมายฉบับใด 
มาตราอะไร 
  - เสนอความเห็นตอผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือพิจารณาสั่ง
การรองทุกขหรือเปรียบเทียบคดี โดยทําเปนหนังสือรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน หรือแบบ
แจงเร่ืองใหเปรียบเทียบคดี แลวแตกรณี 
  พนักงานสอบสวน ดําเนินการสอบสวน โดย 
  - รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เชนพยานเอกสาร พยานวัตถุ ตัวผูกระทําผิด 
  - ทําบันทึกคําใหการ โดยอาจสอบปากคําเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของดวย 
  - ทําความเห็นหรือดําเนินการเปรียบเทียบคดีพรอมสํานวนสอบสวนเสนอ
พนักงานอัยการ 
  (ในกรณีที่เห็นวาไมสมควรตองโทษถึงจําคุก เจาพนักงานสอบสวนสามารถ
เปรียบเทียบปรับไดในความผิดโทษปรับสถานเดียว ไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 37 และมาตรา 
38 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 
  พนักงานอัยการ 
  - พิจารณาสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานเพื่อส่ังฟองหรือไมฟอง  
  - หากพิจารณาไมฟอง ตองออกคําส่ังไมฟองคดี 
  - หากพิจารณาฟองคดี อัยการจะออกคําส่ังฟอง และทําคําฟอง เพ่ือย่ืนตอศาล 
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  ศาล 
  - ศาลพิจารณารับฟอง ถาคําฟองถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งนัดสืบพยาน 
  - พิจารณาสืบพยาน ทั้งพยานโจทกและพยานจําเลย และวินิจฉัยตัดสินคดี 

  ในกฎหมายบางฉบับอาจใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานสอบสวนดวย ซ่ึงในกรณีน้ีทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
สอบปากคํา รวบรวมพยานหลักฐาน บันทึกคําใหการ ทําสํานวนการสอบสวนเสนอตอพนักงาน
อัยการได โดยไมตองรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ  
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ตัวอยาง 

 
หนังสือรองทุกขของเจาพนักงานทองถิ่น 

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

เรื่อง  ขอใหดําเนินคดี ......................................................... 
เรียน  เจาพนักงานสอบสวน .............................................. 
ส่ิงที่สงมาดวย ......................................................... จํานวน .................... ฉบับ 

 ดวย............................................................. ของ ................................................ไดตรวจ
พบวา นาย/นาง/นางสาว ................................... เปน ....................................  บานเลขที่ .............. 
หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................... ตําบล ................................... 
อําเภอ .............................. จังหวัด ..................................... ไดกระทําการ ..................................  
ซ่ึงมีความผิดตามมาตรา.......................... แหงพระราชบัญญัติ....................... และมีความผิดตาม
มาตรา........... ตามเอกสารหลักฐานที่สงมาดวยน้ี 

 ในการนี้.............................................................................................มีความประสงคจะดําเนินคดี 
 .............................................................. ซ่ึงกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาว จึงมอบอํานาจให 
.............................................. เปนผูรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีแกบุคคลดังกลาว 
ตลอดจนใหขอมูลตางๆ และเปนผูประสานงานกับพนักงานสอบสวนจนกวาคดีจะแลวเสร็จ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ  

    .......................................................... 
       ( ............................................... ) 
       เจาพนักงานทองถิ่น 
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(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี) 

(เอกสารหลักฐาน) 

(ฝาฝนขอกําหนดทองถิ่น / ไมปฏิบัติตามคําสั่ง / อื่นๆ) 
(เจาของ/ผูครอบครอง) 

(กระทําความผิด.... / ฝาฝนขอกําหนดทองถิ่น... / ไมปฏิบัติตามคําส่ัง.... / อื่นๆ) 

(ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ) (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(องคกรปกครองสวนทองถิน่) 

(ตําแหนง) 

ตัวอยาง 

 
แบบแจงเรื่องใหเปรียบเทียบคดี 

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

เร่ือง ขอใหเปรียบเทียบคด ี
เรียน ................................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย ..........................................................................................  จํานวน ................. ฉบับ 
  แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น จํานวน ................. ฉบับ 
 ตามที่เจาพนักงาน................................................................................................... ไดดําเนินคดี
ตรวจสอบกรณี……………………………….............................................................................................. 
พบวา นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เปน ..................................................... 
อยูบานเลขที่............. หมู.......... ตรอก/ซอย....................................... ถนน.................................................. 
 ตําบล..................................... อําเภอ......................................... จังหวัด...................................................... 
ได.................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงมีความผิดตามมาตรา...................... แหงพระราชบัญญัติ.......................................................................... 
 ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นไดเรียกผูกระทําผิดมารับฟงขอกลาวหาและผูกระทําผิดไดยอมรับ
ผิดตามขอกลาวหานั้นแลวตามแบบบันทึกคําใหการที่สงมาดวย โดยที่บัญญัติมาตรา................................. 
กําหนดให…………………………..มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ดังนั้นทาง.............................................
จําใครขอใหทานไดโปรดพิจารณาเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกลาว ตามแบบเปรียบเทียบคดีกําหนด
คาปรับที่สงมาดวย 
 เนื่องจาก...................................................... กําหนดใหคาปรับเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 
กรุณาจัดสงคาปรับกรณีดังกลาวใหทาง........................................................................... ดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
       ขอแสดงความนับถือ 
      ........................................................................... 
                   (...........................................................................) 
          ................................................................. 
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 3. การเปรียบเทียบปรับ 
  กฎหมายไดกําหนดวิธีการดําเนินคดีดวยการเปรียบเทียบปรับโดยไมตอง
ดําเนินการฟองศาลได ซ่ึงหากผูกระทําความผิดยอมรับผิดและชําระคาปรับ แลว ใหคดีเปนอันเลิก
แลวตอกันไดและถือเปนการระงับสิทธิที่จะนําคดีมาฟองอีกดวย ตามมาตรา 37 มาตรา 38 และ
มาตรา 39 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
  (1)  ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดน้ันแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา 
  (2)  ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด 
ลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือความผิดตอกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่
พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว 
  (3)  ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุ
โทษ หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหน่ึงหมื่นบาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อ
ผูตองหาชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ต้ังแตตําแหนงสารวัตรข้ึนไป หรือนายตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงน้ันๆ ไดเปรียบเทียบแลว 
  (4)  ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคํา
เปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว 
  มาตรา 38 ความผิดตามอนุมาตรา (2) (3) และ (4) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงาน
ด่ังกลาวในมาตรานั้นเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังน้ี 
  (1)  ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอม
ตามนั้น เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควร
แตไมเกินสิบหาวันแลว คดีน้ันเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป 
  (2)  ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ให
เจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกัน 
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  มาตรา 39 สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดั่งตอไปน้ี 
  (1)  โดยความตายของผูกระทําผิด 
  (2)  ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย 
  (3)  เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 
  (4)  เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟอง 
  (5)  เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนน้ัน 
  (6)  เมื่อคดีขาดอายุความ 
  (7)  เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ 

  นอกจากนั้น เมื่อไดดําเนินการเปรียบเทียบปรับและบันทึกการเปรียบเทียบปรับ
เรียบรอยแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นสงเร่ืองพรอมสํานวนคดีไปใหพนักงานอัยการ ตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 142 วรรคส่ี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  มาตรา 142  ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูน้ันถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอย
ช่ัวคราวหรือเช่ือวาคงไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามสํานวน
การสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 
  ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยช่ัวคราว ถา
ผูตองหาถูกขังอยูใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย 
  ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว 
  แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบไดและผูกระทําความผิดได
ปฏิบัติตามเปรียบเทียบน้ันแลว ใหบันทึกการเปรียบเทียบน้ันไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการ
พรอมดวยสํานวน 
  การเปรียบเทียบปรับ หากเปนการกระทํากรรมเดียวที่ผิดกฎหมายหลายบท และทุกบท
อยูในอํานาจการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน ที่จะตองเปรียบเทียบปรับตามบทหนัก
เทาน้ัน คดีอาญาจึงจะเลิกกัน แตหากการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท บทหน่ึง
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เปรียบเทียบปรับได อีกบทหนึ่งเปรียบเทียบปรับไมได ตองถือวาการกระทําน้ันพนักงานสอบสวน
ไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ใหสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินการพิจารณาฟองคดีตอไป 

 การเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ี สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ 
ไดแก  
 1. การเปรียบเทียบปรับกรณีกฎหมายแมบทตางๆ ใหอํานาจไวและ 
 2. การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ดังน้ี 

  การเปรียบเทียบปรับกรณีกฎหมายแมบทใหอํานาจไว 
  พระราชบัญญัติบางฉบับที่บังคับใชในทองถิ่น ไดมีการใหอํานาจแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการเปรียบเทียบปรับไว โดยอาจจํากัดอํานาจในการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิด
ที่มีบทลงโทษตางๆ กัน หรือพระราชบัญญัติบางฉบับอาจใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การเปรียบเทียบปรับในทุกฐานความผิดก็ได ซ่ึงรายละเอียดในสวนของอํานาจในการเปรียบเทียบคดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ไดมีการรวบรวมไวในตารางที่ 2.1 อํานาจในการเปรียบเทียบคดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายตางๆ  
  กรณีกฎหมายที่ไมไดมีการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
เปรียบเทียบปรับน้ัน ก็ตองดําเนินคดีตามหลักกฎหมายทั่วไป ในการดําเนินคดี 

  ข้ันตอนการเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การเปรียบเทียบคดีสําหรับกฎหมายตางๆ น้ัน ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวถึงไปแลว โดยอาจจัดทําแบบพิมพที่ตองใชตามตัวอยางที่
ไดจัดทําไว 
  ซ่ึงกฎหมายบางฉบับไดมีการกําหนดข้ันตอนดําเนินการในการเปรียบเทียบคดี 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการในแตละขั้นตอน และอาจมีการกําหนดแบบพิมพที่ใชในการ
เปรียบเทียบคดีไวบางสวนดวย เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 เปนตน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชแบบพิมพตามที่กําหนดใน
กฎหมายแตละฉบับน้ี ในการดําเนินการ 
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  นอกเหนือจากนั้น ในการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน มีการกําหนด
แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ไวในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งหากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการปรับคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน ตองใชแบบพิมพตามที่
กําหนดในขอบังคับดังกลาวดวย 
  กรณีเมื่อพบวามีการละเมิดบทบัญญัติตามกฎหมาย 
  1. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ (เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 
แลวแตกรณี) ตองออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ สงใหผูตองหา 
  2. เมื่อผูตองหามาอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ดําเนินการ 
   - สอบถามชื่อ-สกุล อายุ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของผูตองหาและ 
   - แจงการกระทําที่ผูตองหาไดกระทําความผิดตามกฎหมายใด มาตราใด  
  โดยบันทึกคําใหการผูกระทําความผิดตามแบบพิมพบันทึกคําใหการผูกระทํา
ความผิด  
  3. หลังจากบันทึกคําใหการผูกระทําความผิดแลว 
   - ถาผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทํา

การเปรียบเทียบปรับและบันทึกการเปรียบเทียบปรับในแบบพิมพ
เปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ  

   - ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
สงเรื่องใหพนักงานสอบสวนในเขตอํานาจดําเนินคดีตอไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท โดยใชแบบพิมพหนังสือรองทุกข
ของเจาพนักงานทองถิ่น พรอมใบมอบอํานาจใหแจงความ (ในกรณีที่
เจาพนักงานทองถิ่นไมไดเปนผูแจงความ) 

   - ในกรณีท่ีผูตองหายอมใหเปรียบเทียบปรับแตไมชําระคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทํา
หนังสือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี ตามแบบพิมพ
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หนังสือรองทุกขของเจาพนักงาน พรอมใบมอบอํานาจใหแจงความ 
(ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมไดเปนผูแจงความ) 

  4. เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท 
แลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับและผูรับ
เงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินน้ัน  
  5. เมื่อไดทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จแลว ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบปรับ
ไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครอง หรือพนักงานอัยการ (แลวแตกรณี) พิจารณา ดังน้ี 
   - ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบปรับน้ันชอบ

ดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบไวในสํานวนการเปรียบเทียบปรับ 
แลวใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเพ่ือเก็บรักษาไว  

   - ถาในกรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา สํานวนการ
เปรียบเทียบปรับน้ันมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
เพ่ือแกไขใหถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท แลว
สงกลับใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  

   - ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบปรับไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีน้ัน  
แลวสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการใน
เขตอํานาจ ซ่ึงพนักงานสอบสวนฝายปกครองจะตองแจงเหตุที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายนั้นไปใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทราบ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎหมายแมบท ตามแบบพิมพความเห็นของพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง พรอมกับแจงใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือแจงผูตองหามารับเงินคาปรับคืน 
โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อรับเงินไวเปนหลักฐาน ตามแบบพิมพใบคืน
เงินคาปรับ 

  6. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับบันทึกประวัติผูกระทําความผิดตามแบบพิมพ
ประวัติผูกระทําความผิด และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ หากมีการกระทําผิดซํ้าอีก  
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สงสํานวนใหพนักงาน 
สอบสวนฝายปกครองพิจารณา 
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ตัวอยาง 

 
แบบหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

เลขที่............……..                                             หนวยงาน ……………………………… 
      วันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. ………… 

เร่ือง  ขอเชิญพบเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ......................................................... 
เรียน  ……..……………………….. 
ส่ิงที่สงมาดวย   1. สําเนาหนังสือแจงการกระทําความผิด ที่ ….../.….ลงวันที…่.…… จํานวน ..…... ฉบับ  
  2. สําเนาหนังสือคําส่ัง ที่ ….../.…. ลงวันที…่………..………….….  จํานวน ..…... ฉบับ 

  ตามหนังสือที่สงมาดวย เจาพนักงานทองถิ่นได....................……ที่......…/….. …ลงวันที ่
 ……….... ใหทานดําเนินการ…………………………………………………………….……………..
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ……… แหงพระราชบัญญัติ................................. พ.ศ. ......... ปรากฏวาทาน
มิไดดําเนินการตาม…........................นั้น จึงเปนการ…………………….….โดยไมมีเหตุแกตัวอันสมควร 
จึงมีความผิดระวางโทษ…………………………………………………ตามมาตรา............................ 
พ.ศ. ............ ซ่ึงความผิดดังกลาว เปนความผิดที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับได นั้น 

  ในการนี้ …………………………………………………………………จึงขอใหทานมา
พบเจาหนาที่ ที่ ณ………………………………….........................…ภายใน.............................. วัน นับ
แตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ใหติดตอในวันราชการ เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับใหเปนไปตาม
กฎหมาย หากพนกําหนดทาง (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) จะสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการชําระคาปรับตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงช่ือ) ………………………………………… 
 ( …………………………… ) 
 หัวหนาหนวยงาน 

(หนังสือแจง/คําสั่ง) (ฝาฝน/ไมปฏิบัติตามคําสั่ง) 

(เจาพนักงานทองถ่ิน /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) 

(สํานักงาน………) 

    แจง/ออกคําส่ัง 
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ตัวอยาง 

 
บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด 

คดีที่ ……/ ………                                    สถานที่ ………………………..……………… 
                วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………... 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….….... อายุ ………… ป 
สัญชาติ……………บานเลขที่…………หมูที่….…ตรอก/ซอย…………….…...ถนน ………….…….. 
ตําบล ………..…………. อําเภอ ……………….. จังหวัด…………………... เปนผูรับมอบอํานาจจาก 
……………………....ตามหนังสือมอบอํานาจ ที่ ……….. วันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. …….) 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …… …................…… เปนผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติ 
................................................ มาตรา …………… ในขอหา ………………….…............………………. 
……………………..……ซ่ึงมีโทษตามมาตรา…………ตองระวางโทษ…………………………………
ขาพเจารับทราบแลว 

 [   ]  (1)  ขาพเจาขอใหการรับสารภาพวากระทําผิดจริง  และยินยอมใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบปรับตามที่เห็นสมควร 

 [    ]  (2)  ขาพเจาขอปฏิเสธวามิไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา 

 บันทึกนี้ เจาหนาที่ไดอานใหขาพเจาฟงแลว รับรองวาถูกตอง จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
      (ลงช่ือ) ……………………………. ผูกระทําความผิด 
                ( …………………………… ) 
      (ลงช่ือ) ……………………………. เจาหนาที่ /ผูบันทึก 
                ( …………………………… ) 
      (ลงช่ือ) ……………………………. พยาน 
                ( …………………………… ) 
 

(ที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่น) 
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ตัวอยาง 

 
แบบเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ 

คดีเปรียบเทียบที่ ………/ ……….   
ที่ทําการเปรียบเทียบ ……………………………. 

       วันที่ ……เดือน …………. พ.ศ. ……… 
  ช่ือเจาหนาที่ผูกลาวหา  .………...………………………………………………....................... 
 ช่ือผูกระทําความผิด (1) ………………………………………………………….................... 
    (2) ……………………………………………………........…………… 
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. …………… เวลา ………… ณ…… ……………......
อยูบานเลขที่ ………หมูที่ ……ตรอก/ซอย …….………. ถนน ..………….……. ตําบล ………..……... 
อําเภอ ……………….. จังหวัด ……………………………… 
 คดีนี้ผูกระทําความผิดไดกระทาํความผิดตาม พระราชบัญญัติ.................................................... 
มาตรา ………ขอหา (1) ………………………………………………………………………................ 

(2) ………………………………………………………………………………… 
มีบทลงโทษตามมาตรา……ซ่ึงเปนความผิดที่.......................................................................................
พิจารณาเห็นวาผูกระทําความผิดไมสมควรไดรับโทษจําคุกหรือฟองศาล และผูกระทําความผิดยอมรับผิด 
และยินยอมใหทําการเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ...........................................................
จึงเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด เปนเงนิ ………………. บาท (………………………………..) 
 บันทึกนี้ เจาหนาที่ไดอานใหผูกระทําความผิดฟงแลว รับรองวาถูกตอง และไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญ 
    (ลงช่ือ) ……………………………. ผูกระทําความผิด 
          (ลงช่ือ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
     (ลงช่ือ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
    (ลงช่ือ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
    (ลงช่ือ) ……………………………. เจาหนาที่/ผูบันทึก 
 
 
 
 
  

บันทึกการชําระเงิน 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ …………………………………….………. เลขท่ี ………………………….…………….. 
วันที่ ………………. เดือน …………………………………………………พ.ศ. ……………………………. 
จํานวนเงิน …………………………………………………………………………………………..……. บาท 
ลงช่ือ …………………………………………………………………………………………. เจาหนาที่ผูรับเงิน 

(เจาพนักงานทองถิน่/คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) 

(เจาพนกังานทองถิน่/คณะกรรมการเปรียบเทยีบคด)ี 
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ตัวอยาง 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่...........................       เลขที่.......................... 
       ที่วาการ........................... จังหวัด....................... 

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดรับเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมาย 
.............................................................................. กระทําผิดฐาน................................................................ 
......................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................... 
ตามคดีที่........................................................ ลงวันที่...............เดือน.................................. พ.ศ. ................ 
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ไวถูกตองแลว 

ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................. 
          (..................................................................)         (...............................................................) 
      ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ/พนักงานสอบสวน   ผูรับเงิน 
 

(คูฉบับ) 
ใบเสร็จรบัเงิน 

เลมที่...........................       เลขที่.......................... 
       ที่วาการ........................... จังหวัด....................... 

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดรับเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมาย 
.............................................................................. กระทําผิดฐาน................................................................ 
......................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................... 
ตามคดีที่........................................................ ลงวันที่...............เดือน.................................. พ.ศ. ................ 
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ไวถูกตองแลว 

ลงชื่อ................................................................... ลงช่ือ................................................................. 
          (..................................................................)         (...............................................................) 
      ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ/พนักงานสอบสวน   ผูรับเงิน 
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บันทึกเพิ่มเตมิ 
 

      วันท่ี............... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
 
  ตามบันทึกคําใหการของ...................................................................ตองหาดังกลาว
ขางตน ไดบันทึกความยินยอมชําระคาปรับใหเปนเงิน........................................................ บาท 
ภายในวันที่................... เดือน.......................................................... พ.ศ. ......................... บัดน้ีถึง
กําหนดเวลาดังกลาวแลว............................................................................ผูตองหาไมนําเงินมา
ชําระ จึงไดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
 
 

  ลงชื่อ.......................................................... พนักงานเจาหนาที่ผูเปรียบเทียบปรับ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 39 

ตัวอยาง 

 
หนังสือรองทุกขของเจาพนักงานทองถิ่น 

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

เรื่อง  ขอใหดําเนินคดีแก .................................................... 
เรียน  เจาพนักงานสอบสวน .............................................. 
ส่ิงที่สงมาดวย ......................................................... จํานวน .................... ฉบับ 

  ดวย.............................(องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)............................... พบวา 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................บานเลขที่ ............. 
หมูที่  . . . .. . ..  ตรอก/ซอย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ถนน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ตําบล  . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . . 
อําเภอ .................... จังหวัด ......................... ไดกระทําการละเมิด.............................................ซ่ึงมี
ความผิดตามมาตรา............ แหงพระราชบัญญัติ................................................................. และมี
ความผิดตามมาตรา........... ตามเอกสารหลักฐานที่สงมาดวยน้ี 

  ในการน้ี...................(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)................. มีความประสงคจะ
ดําเนินคดีแก .......................................... ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย จึงมอบอํานาจให 
(พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............เปนผูรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดี
แกบุคคลดังกลาว ตลอดจนใหขอมูลตางๆ และประสานงานกับพนักงานสอบสวนจนแลวเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

    .......................................................... 
    ( ............................................... )       
    เจาพนักงานทองถ่ิน 
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ตัวอยาง 

 
แบบประวัติผูกระทําความผิด 

     (ลงช่ือ) ………………………….…………. ผูบันทึกประวัติ 
               ( ……………………………………… )  
           ตําแหนง ………………………….………………. 

1. ผูกระทําความผิด ช่ือ................................ ช่ือสกุล......................................อายุ...............ป 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ.........................ที่อยูเลขที่......................... 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
ผูรับอนุญาต........................................................เลขที่............./............. 

2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
เหตุ 

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

3. ขอหา ฐาน ........................................................................................................ 
ตามพระราชบัญญัติ................................................................................ 

4. จํานวนของกลาง ของกลาง  (1) ยึดและเก็บมา.................................................................. 
                 (2) อายัด................................................................................ 

5. ผลคดี กระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติ 
................................................................................................................ 
ฐาน.......................................................................มาตรา....................... 
[    ] 1. ผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบและชําระเงินคาปรับ 
จํานวน...............บาท ชําระคาปรับวันที่.........เดือน................พ.ศ. ....... 
หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบปรับ ตามหนังสือหรือบันทึก ที.่......./........
วันที่ .................เดือน.............................พ.ศ. ...................... 
[    ] 2. ศาลพิพากษาลงโทษ .................................................ตามคดีแดง 
ที่.............................................. 

6. งานคลังรับเงิน วันที่......................เดือน........................................ พ.ศ. ........................ 
จํานวน เงิน....................บาท ตามใบเสร็จเลมที่..............เลขที่.............. 
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การเปรยีบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัตทิองถิ่น 
 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินไวเพ่ือบังคับใชน้ัน 
หากมีการละเมิดบทบังคับตามขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถ
ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไดตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและ
สอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547 ไว โดยกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.3   อํานาจการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอบังคับกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547 

อปท. อํานาจการเปรยีบเทียบคดี ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
(กรณีไมมีกฎหมายอื่นกําหนดไว) 

องคการบริหารสวนจังหวัด คดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 

เทศบาล คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

องคการบริหารสวนตําบล คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

 โดยในการเปรียบเทียบคดีน้ันจะตองมีการแตงต้ังผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนเวร
ประจําวัน ประจําสํานักงาน หรือประจําที่ทําการ โดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนดวย 
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  “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความถึง ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
  “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ” หมายความถึง นายกเทศมนตรี          
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาแขวง หรือหัวหนาสวน
ราชการในเขตเทศบาลนั้น 
  “ผู มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด” 
หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน 
  “ผู มีอํ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล” 
หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลน้ัน    
  “พนักงานสอบสวนฝายปกครอง” หมายความถึง หัวหนาพนักงานสอบสวนและ
พนักงานสอบสวนตามขอ 3 ของขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 แหงเขตทองที่ซ่ึงมีอํานาจ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในสวนของข้ันตอนการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน จะคลายคลึงกับการ
เปรียบเทียบปรับดังไดกลาวไวกอนหนาน้ีแลว อยางไรก็ตาม จะมีรายละเอียดตามขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยที่นาสนใจเพ่ิมเติม รวมทั้งแบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิด
ขอบัญญัติทองถิ่น ที่กําหนดไวทายขอบังคับ ดังน้ี 

 เมื่อพบวามีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
 1. ทองถิ่นตองมีการตรวจสอบวา ทองถิ่นน้ันมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีหรือไม  
   - ถาทองถิ่นไมมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหทองถ่ินสงเร่ืองใหกับพนักงาน

สอบสวนฝายปกครองผู มีอํานาจหนาที่  (อาจใชแบบแจงเรื่องให
เปรียบเทียบคดี ดังตัวอยางได) 
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   - ถาทองถ่ินมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดําเนินคดีที่
ละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมา
เปรียบเทียบปรับ (อาจใชตามตัวอยางที่ใหไวได) สงใหผูตองหา 

  2. เมื่อผูตองหามาอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดีดําเนินการ 
   - ถามสอบถามชื่อ-สกุล อายุ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของผูตองหา และ 
   - แจงการกระทําที่ผูตองหาไดกระทําความผิด  
    โดยบันทึกคําใหการผูกระทําความผิดไว (อาจใชบันทึกคําใหการผูกระทําความผิด         
ดังตัวอยาง) 
  3. หลังจากบันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดแลว 
   - ถาผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทําการ

เปรียบเทียบคดีและดําเนินการ ตามขอ 4 ตอไป 
   - ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีสง

เร่ืองใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจดําเนินคดีตอไป
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได (อาจใชหนังสือรองทุกข
ของเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตัวอยางได) 

   - ในกรณีที่ผูตองหายอมใหเปรียบเทียบคดีแตไมชําระคาปรับภายใน       
30 วัน ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทําหนังสือรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดี โดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีสงเร่ืองใหพนักงาน
สอบสวนฝายปกครองภายในเขตอํานาจดําเนินคดีภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ผูตองหาไมชําระคาปรับภายในวันที่ครบกําหนดชําระคาปรับ  

  4. เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับภายใน 30 วัน ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินน้ัน  
  5. เมื่อทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จแลว ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบคดีไปยัง
พนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จ 
หรือวันที่ผูตองหาชําระคาปรับแลว   
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   - ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีน้ันชอบดวย
กฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี แลว
ใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเพ่ือเก็บรักษาไว แลว
ดําเนินการตามขอ 6 ตอไป 

   - ถาในกรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา สํานวนการ
เปรียบเทียบคดีน้ันมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเพ่ือ
แกไขใหถูกตอง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบ
คดี แลวสงกลับคืนไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

   - ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวย
กฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีน้ันแลว
สงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการในเขต
อํานาจ ซ่ึงพนักงานสอบสวนฝายปกครองจะตองแจงเหตุท่ีไมชอบดวย
กฎหมายนั้น ไปใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีแลวแตกรณี ทราบภายใน 
15 วัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบคดี พรอมกับแจงให
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
แจงผูตองหามารับเงินคาปรับคืน โดยใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับเงินไว
เปนหลักฐาน  

  ทั้งน้ีเมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองเปรียบเทียบคดี หรือดําเนินคดีเสร็จแลวให
แจงผลคดีใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเจาของเรื่อง
ทราบดวย  
  6. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีบันทึกประวัติผูกระทําความผิดตามแบบพิมพ
ประวัติผูกระทําความผิด และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ หากมีการกระทําผิดซํ้าอีก  

 เพิ่มเตมิรายละเอียดท่ีควรทราบจากขอบังคับ 
  สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดี 
  - ตองทําการเปรียบเทียบคดีที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาจําเปน 

ก็เปรียบเทียบที่อื่นได (แตตองเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และ
ตองบันทึกดวยวามีความจําเปนตองเปรียบเทียบปรับนอกสํานักงานอยางไร  
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  - สวนสถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีของพนักงานฝาย
ปกครองใหใชที่วาการอําเภอหรือที่วาการก่ิงอําเภอ แตถามีเหตุจําเปนจะทํา
การเปรียบเทียบคดีท่ีอื่นก็ได (แตตองเปนภายในเขตอํานาจ) ท้ังน้ีใหบันทึก
เหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบคดีน้ันดวย 

  ของกลาง จะมีผูมีหนาที่รักษาของกลางจนกวาคดีถึงที่สุดไมวาคดีน้ันจะอยูใน
อํานาจเปรียบเทียบคดีของตนหรือไม ซ่ึงผูมีหนาที่รักษาของกลาง ไดแก 
  - นายกเทศมนตรี หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
  - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  - นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
  เงินคาปรับใหสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติในสวนน้ีใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมของกระทรวงการคลัง 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ิน
ตามอํานาจที่ไดรับแลว และกฎหมายแมบทไดใหอํานาจในการเปรียบเทียบปรับไว โดยมีฐาน
ความผิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปรียบเทียบคดีไดสูงกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แลวน้ัน ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามฐาน
ความผิดในกฎหมายแมบทได โดยไมถือวาขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีแตอยางใด นอกเหนือจากนั้น 
ในขอบังคับน้ี ยังไดมีการกําหนดแบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นไว
ดวย อยางไรก็ตาม ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชแบบฟอรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยอาศัย
แบบฟอรมที่ใหไวเปนตัวอยางในหัวขอกอนหนาน้ีมาใชได  
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี กรณีละเมิดขอบัญญตัิทองถิ่น 

มีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่ 

ทองถ่ินมีอํานาจ 
เปรียบเทียบคดีหรือไม? 

บันทึกคําใหการ 

ยินยอมใหเปรียบเทียบหรือไม? 

เปรียบเทียบคดี 

ชําระคาปรับ 
ภายใน 30 วันหรือไม? 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

สงสํานวนใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครอง ภายใน 15 วัน 

พนักงานสอบสวน 
เห็นชอบคดีหรือไม? 

เก็บ/บันทึกประวัต ิ

สงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
แลวแตกรณี 

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครอง ภายใน 3 วัน 

ไมเห็นชอบ 

ไมชําระภายใน 30 วัน 

ไมยินยอม 

ไมมี 

มี 

ยินยอม 

ชําระภายใน 30 วัน 

เห็นชอบ 
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แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
คดีที่................/.................                         สํานักงาน/ท่ีทําการ...................................................... 

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

1. ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ 
 ช่ือ...................................................... เลขประจําตัวประชาชน..........................................อายุ
........... ป อาชีพ.............................. อยูบานเลขที่................ หมู..........ซอย.............................ถนน
........................... ตําบล......................... อําเภอ........................... จังหวัด.................................โทรศัพท
.......................................... 
ไดกลาวหาวา เมื่อวันที่........... เดือน.................................. พ.ศ. ................. 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2. เหตุเกิดที ่.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
3. ผูตองหาชื่อ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................เกิดเมื่อ
วัน.......เดือน............... ป............. อายุ......... ป อาชีพ..................... อยูบานเลขที่...............หมูที่.......... 
ซอย........................ ถนน.......................... ตําบล......................อําเภอ........................จังหวัด
.......................โทรศัพท...............สัญชาติ.............. บิดาชื่อ.......................มารดาชื่อ............. 
ผูตองหาใหการวา......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
4. ผูเสียหายหรือผูตองหายินยอมใหเปรียบเทยีบคดหีรือไม ........................................................................ 
  ไดอานบันทึกนี้ใหทั้งสองฝายฟงและรับรองวาถูกตอง 
    (ลงช่ือ) .............................................................. ผูกลาวหา 
              (..............................................................) 
    (ลงช่ือ) .............................................................. ผูตองหา 
              (..............................................................) 
    (ลงช่ือ) .............................................................. ผูทําการเปรียบเทียบคดี 
              (..............................................................) 
    ตําแหนง............................................................. 
    (ลงช่ือ) .............................................................. พยาน/ผูเขียน 
              (..............................................................) 
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ความเห็นของผูทําการเปรียบเทียบคด ี
ผูทําการเปรียบเทียบคดีเห็นวา...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
    (ลงช่ือ)...............................................................ผูทําการเปรียบเทียบคดี 
    ตําแหนง.................................................................................................. 

บันทึกการเปรียบเทียบคด ี
คดีเปรียบเทียบที่................/......................     วันที่......... เดือน............................. พ.ศ. ........... 
1. ผูทําการเปรียบเทียบคดีเห็นวา ผูตองหามีความผิดฐาน............................................................................ 
    .................................................................................................................................................................. 
   ตาม.........................................................................เร่ือง........................................................................... 
    ...................................................................ขอ..............................จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับ 
    เปนเงิน....................................... บาท (...............................................................................) 
2. ผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี และไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบคดีแลว เมื่อ 
    วันที่.........................เดือน..................................... พ.ศ. ........................ 
3. ผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี แตขอนําเงินคาปรับมาชําระภายในวันที่.......เดือน................. 
    พ.ศ. ..................... 
4. ผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี จึงสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองดําเนินคดีตอไป 
    (ลงช่ือ)..............................................ผูตองหา 
             (.................................................) 
     (ลงช่ือ).........................................ผูทําการเปรียบเทียบคด ี
            (..................................................) 
    ตําแหนง........................................... 
     (ลงช่ือ).............................................พยาน/เขียน 

ไดรับเงินคาปรับ จํานวน..............................บาท   กรณีไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดีหรือยินยอมแต
(............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน   ไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา 
เลมที่..........เลขที่................ ลงวันที่................              ไดสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
เดือน................................ พ.ศ. ...................ไวแลว   อําเภอ............................................ดําเนินคดีแลว 
        ตามหนังสือที่..............................วันที่............... 
            (ลงช่ือ)................................ผูรับเงิน  เดือน.................................. พ.ศ. ................ 
    ........../............/...........    (ลงช่ือ)............................................... 
                   (                  ) 
หมายเหตุ ขอความใดไมใชใหขีดฆาทิ้ง              ผูทําการเปรียบเทียบ/เจาหนาที่ 
        ตําแหนง............................................. 
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ความเห็นของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา......................................................................................................... 
............................................................................................................................ .........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
    (ลงช่ือ)............................................................พนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
    ตําแหนง....................................................................................................... 
 

บันทึกการสอบสวน 

คดี................/............                     ที่......... เดือน............................. พ.ศ. ................ 

1. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา ผูตองหามิไดกระทําความผิดตามกฎหมายแมบทตาม................. 
    ..................................................................................................................................................................
    ........................ .................................................................... เร่ือง............................................................ 
    .............................................................................................ขอ..............................จึงคืนเงินใหผูตองหา 
    เปนเงิน....................................... บาท (..................................................................) 
2. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับกําหนดจํานวนเงินคาปรับสูง/ตํ่ากวา 
    อัตราโทษทีก่ําหนดไวในกฎหมายแมบท เปนเงิน ........................... บาท (............................................)  
3. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา การเปรียบเทียบปรับไมชอบดวยกฎหมายเพราะ........................ 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................. 
    (ลงช่ือ)............................................................พนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
    ตําแหนง............................................................   
    (ลงช่ือ)............................................................. พยาน/เขียน 
หมายเหต ุขอความใดไมใชใหขีดฆาทิ้ง    
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เกณฑการประเมินมาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น 

พัฒนา 
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการออกขอบญัญัติทองถิ่นดานการ

เปรียบเทียบปรับอยางถูกตอง ตามอํานาจหนาที่ไดรับมอบหมาย 
  

2 มีการประกาศประชาสัมพันธการออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชน
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

  

3 มีการจัดทําอัตราเปรียบเทียบปรับที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  

4 มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบแนวทาง และความจําเปนในการใชมาตรการทางกฎหมาย
พรอมเหตุและผล 

  

5 มีการแตงตั้งบคุลากรผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม และเปนผูมีความรู
ความสามารถในการเปรียบเทียบปรับ 

  

6 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏบิัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

  

7 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิด หรือไดรับเรื่อง
รองเรียน ผูเกี่ยวของไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 

  

8 ผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับจะตองรวบรวมหลักฐานการกระทําความผิด
อยางครบถวน 

  

9 จะตองดําเนินการสืบสวน แสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานแหงการ
กระทําความผิด หรือการฝาฝนกฎหมาย และหลักเกณฑกําหนดตาม
ระเบียบ เชน การฝาฝนบทบญัญัติแหงกฎหมายใด การฝาฝนคําส่ัง หรือ
การละเมิดขอบญัญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด 

  

10 จะตองมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือสอบปากคําผูเห็นเหตุการณ 
หรือผูไดรับความเดือดรอน 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

11 จะตองมีการทําบันทึก หรือรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งอาจ
ถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบ 

  

12 บุคลากรผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จะตองถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด 

  

13 มีการแนะนํา ตักเตือนใหประชาชนในทองถิน่ เพื่อปองปรามมิใหมีการ
กระทําความผิด หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย การฝาฝนคําส่ัง หรือ
การละเมิดขอบญัญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

14 มีการประสานสงขอมูล หรือขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ตาม
อํานาจหนาที่ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

15 มีการขอความรวมมือประชาชนภาคเอกชน และองคกรประชาชนใน
พ้ืนที่ใหชวยกนัประชาสัมพันธการปองปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ 

  

16 มีการจัดทําขอมูลผูกระทําความผิด เพื่อการแนะนํา ตักเตือน หรือใช
ประโยชนในการเปรียบเทียบ กรณีเกิดเหตุบอยคร้ัง 
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ตัวอยาง 

 
ใบคืนเงินคาปรบั 

เลมที่...........................       เลขที่.......................... 
       ที่วาการ........................... จังหวัด....................... 

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดคืนเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมายแมบท 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................... 
ตามคดีที่................................................. ลงวันที่..................... เดือน.................................. พ.ศ. ................ 
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ถูกตองแลว 
ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................. 
       (..................................................................)         (...............................................................) 
                     เจาพนักงานทองถิ่น      ผูรับเงิน 

(คูฉบับ) 
ใบคืนเงินคาปรบั 

เลมที่...........................       เลขที่.......................... 
       ที่วาการ........................... จังหวัด....................... 

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดคืนเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมายแมบท 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................... 
ตามคดีที่..................................................... ลงวันที่................. เดือน.............................พ.ศ. ...................... 
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ถูกตองแลว 
ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................. 
       (..................................................................)         (...............................................................) 
          เจาพนักงานทองถิ่น     ผูรับเงิน 
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บทที่  3 
การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี โดยในแตละเรื่องจะระบุถึง
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความผิดที่สามารถดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีได อัตราคาปรับสูงสุดตามที่ระบุไวในกฎหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการ
เปรียบเทียบคดี และแบบพิมพที่ใช 

 การเปรียบเทียบปรับ โดยในบทนี้จะเปนแนวทางในการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่และตามภารกิจถายโอนการเปรียบเทียบปรับ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
อํานาจการเปรยีบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เฉพาะมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  

(ตามคาํสั่งท่ี 320/2547 ขอ 4 อางถึงพ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้าํไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535) 
รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม

มาตรา 
นายเรือหรือผูท่ีควบคุมเรือผูใดที่ 
- เดินเรือตามน้ํา ในแมน้ําลําคลองนอก  
เขตทา ไมเดินเรือกลางแมน้ําหรือ               
ลําคลอง 

- เดินเรือทวนน้าํ ในแมน้ําลําคลองนอก 
เขตทา ไมเดินเรือแอบฝง 

68 500 – 5,000 
บาท 

- 69 

นายเรือหรือผูท่ีควบคุมเรือไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับควบคุมการเดินเรือในแมน้ําและ
ลําคลอง 

68 500 – 5,000 
บาท 

- 69 
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54 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
 - ผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วันนับแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สรางตั้งอยู  
 - ถากรณีไมชําระภาษีภายใน 30 วัน ถือวาเปนภาษีคางชําระ และใหเก็บเงินเพิ่มใน
อัตราตอไปนี้ 
   ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพิ่มรอยละสองครึ่ง
แหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง 
 - ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงคาง
ชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอให
ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

การละเลยไมแสดงขอความ ผูรับประเมิน       
ผูเชา หรือผูครองทรัพยสิน ในแบบพิมพ
ตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนให
ครบถวน และรบัรองความถกูตองของ
ขอความดงักลาว พรอมทั้งลงวนัที่ เดือน ป 
และลงลายมือช่ือของตนกํากับไวแลวสงคืน
ไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี                 
ท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู  

20 ไมเกิน  
200 บาท 

- 46 

จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งข้ึนเมื่อเรียกรอง ไมนําพยาน 
หลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาท่ีซักถาม  

21 ไมเกิน 
500 บาท 

- 47 

จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งข้ึนเมื่อเรียกรอง ไมนําพยาน 
หลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาท่ีซักถาม ถาพนักงาน
เจาหนาท่ีมิไดรับคําตอบจากผูรับประเมิน
ภายในสิบวัน หรือไดรับคําตอบอัน              
ไมเพียงพอ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออก
หมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่ง
เห็นสมควรและใหนําพยานหลักฐานในเรื่อง
อสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดง กับใหมีอํานาจ
ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น 

22 ไมเกิน 
500 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 
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56 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ผูใด 
 ก) โดยรูอยูแลวหรอืจงใจยื่นขอความ

เท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ดวยคําอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให
ผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง
ทรัพยสินของตนตามที่ควร 

 ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดย
ฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ท้ังสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตน
ตามที่ควร  

- ไมเกิน 
500 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

48 

 
 การอุทธรณ 
 - ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินผูรับประเมินยื่นคํารองขอใหพิจารณา
ประเมินใหมได โดยผูบริหารทองถ่ินเปนผูช้ีขาด 
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พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 
 - พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก 
   นายกเทศมนตรี  
   พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายวาดวยการจราจร

ทางบก 
   พนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
 อํานาจการเปรยีบเทียบคดีของเทศบาล 
 ทุกความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 
 1. ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับตั้งแต 500-2,000 บาท 
ในกรณีดังนี้ 
   ควบคุมการจอดยานยนตในที่จอดใหเปนไปตามระเบียบการจอดยานยนต 
   เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนตในที่จอดตามอัตราและวิธีการที่กําหนด

ไวในเทศบัญญัติ 
   ส่ังใหผูขับขี่หยุดยานยนตในที่จอดยานยนตหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อตรวจสอบ

เกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนต 
   ส่ังเปนหนังสือใหผูขับขี่ยานยนตซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ เห็นวาไดฝาฝน            

เทศบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชี้แจงเกี่ยวดวยการฝาฝนนั้น ณ ที่
ทําการของพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ออกคําสั่ง
ดังกลาว ถาไมพบตัวผูขับขี่ยานยนต ใหติดไวกับยานยนตเพื่อใหผูขับขี่เห็น
ไดเมื่อมาที่ยานยนต 

 2. การฝาฝนเทศบัญญัติ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 200-1,000 บาท ดังนี ้
 การตราเทศบัญญัต ิ
  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติ เพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนต 
ไดดังตอไปนี้ 
   กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนตในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสําหรับ

ยานยนตแตละชนิดหรือประเภท 
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   กําหนดระเบียบการจอดยานยนตในที่จอดยานยนต 
   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดังนี้ 

ประเภท ช่ัวโมงแรก/บาท ช่ัวโมงตอไป/บาท หมายเหตุ 

รถจักรยานยนต 5 10 

รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 10 20 

รถยนตขนาด 6 ลอ 20 30 

รถยนตขนาด 8 ลอ 30 40 

รถยนตขนาด 20 ลอ 40 60 

รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ 50 80 

เศษของชั่วโมง 
ใหคิดเปนหนึ่ง
ช่ัวโมง 
 

 
   กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียมวิธีการเก็บ

คาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม 

 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล และใหใชเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการจัดระเบยีบการจอดยานยนตตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชของสถานที่ 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคด ี
  สําหรับในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อ

ผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนภายใน 30 วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
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  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น อํานาจในการเปรียบเทยีบคดี เปน
ของนายอําเภอ 

  เงินคาปรับใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนัน้ๆ 
 เงินเพิ่ม (ตามมาตรา 45) 
 ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ในกรณีและอัตรา
ดังตอไปนี้ 
 1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของ

จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 

 2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

 3. ช้ีเขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุง
ทองที่ ที่ประเมินเพิ่มเติม 

 4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ 
ไมใหนําเงินเพิ่มเติมตาม 1, 2 หรือ 3 มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม 4 ดวย 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

จงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ 
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือ           
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสยีภาษีบํารุง
ทองท่ี 

53 ไมเกิน 
2,000 
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

53 

จงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจง
จํานวนเนื้อท่ีดนิ 

54 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

54 

ขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 

55 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
 1 เดือน 

55 

ฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตาม
มาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 

56 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

56 

 
 การอุทธรณ 
 - เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้น

ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงาน
ประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมิน 

 - เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึง
ผูวาราชการจังหวัด 

 - การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 - เพื่อการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือ
บุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเร่ืองมาแสดง 
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 - ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย 

 - เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน 

 - ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วันนับ
แตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณ 

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกนิ 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 

2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ตามมาตรา 38)  
รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม

มาตรา 
ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลาที่กําหนด 

25(1) รอยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย

ภาษี 

- 25(1) 

หากเจาของปายไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายกอนที่พนักงาน
เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบถึงการ
ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลากําหนด 

25(1) รอยละ 5 ของจาํนวน
เงินที่ตองเสียภาษี 

- 25(1) 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดย
ไมถูกตองทําใหจํานวนเงินทีต่อง
เสียภาษีปายลดลงเวนแตเจาของ
ปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่
พนักงานเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ 

25(2) รอยละ 10 ของภาษี
ปายท่ีประเมินเพิ่มเติม 

- 25(2) 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่
กําหนด 

25(2) รอยละ 2 ตอเดือนของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีปาย เศษของ

เดือนนับเปน 1 เดือน 

- 25(2) 

ผูใดโดยรูอยูแลวหรอืโดยจงใจ
แจงขอความอนัเปนเท็จ ให
ถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคํา
อันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
เพื่อหลีกเลีย่งหรือพยายาม 
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย 

34 5,000 - 50,000 บาท ไมเกิน 
1 ป 

34 

ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย ตองโทษปรับ 

35 5,000 - 50,000 บาท - 35 

ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ 
- ปายที่ติดตั้งบนอสงัหาริมทรพัย 
ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสอง
ตารางเมตรตองมีช่ือและที่อยู
เจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่
ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย 
ตองระวางโทษปรับ 

7  
วรรค 3 

วันละ 
100 บาท เรียงรายวัน
ตลอดระยะเวลาที่
กระทําความผิด 

- 35 ทว ิ

ผูใดไมแจงการรับโอนปายเปน
หนังสือตอพนกังานเจาหนาท่ี
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 
  

16 1,000 - 10,000 บาท - 36 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ผูใดไมแสดงการเสียภาษีปาย  
(ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายแสดง
หลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ        
ท่ีเปดเผยในสถานที่ประกอบ 
การคาหรือประกอบกิจการ)  

19 ตร ี 1,000 - 10,000 บาท - 36 

ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาท่ี โดยไมใหเขา
ไปในสถานที่ประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพือ่หารายได
ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย หรือ
บริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่
ดังกลาว หรือสถานที่ท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดเก็บภาษีปายในระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ
วาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดปฏิบัติ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติ 

27(1) 1,000 - 20,000 บาท ไมเกิน 
6 เดือน 

37 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสง
บัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษี
ปายมาตรวจสอบ ภายในกําหนด 
เวลาอันสมควร 

27(2) 1,000 - 20,000 บาท ไมเกิน 
6 เดือน 

37 
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 การอุทธรณ 
 - ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้น

ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยยื่นตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 - การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถ่ิน 

 - เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพิ่มเติมหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 - ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมให
ถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร           
ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได 

 - ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปน
หนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดทําการประเมินโดยเร็ว 

 - ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณ 

 - ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผูอุทธรณ ให
ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว
เพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 65 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 หากพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ใหดําเนินการแจงความ
ตอเจาพนักงานสอบสวน 
 ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
 - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด 
และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด เปรียบเทียบคดีไดในคดีความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง,            
65 ทวิ วรรคหนึ่ง, 65 ตรี วรรคหนึ่ง, 65 จัตวา วรรคหนึ่ง, 66, 66 ทวิ วรรคหนึ่ง, 67 วรรคหนึ่ง, 68, 
69, 70 (ตามมาตรา 74)  
 ขั้นตอนดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบวาผูใดกระทําความผิด ถายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ให
เจาพนักงานทองถ่ินสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบปรับ 
 ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึง
จําคุก ใหกําหนด 
 คาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหายินยอมและไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลา
ตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป 
 คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

66 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 อํานาจการเปรยีบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม

มาตรา 
กอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรอืแจงตอ 
เจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ 

21 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

รื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน           
สิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่น
หรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร หรอื อาคารท่ีอยูหาง
จากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะ        
นอยกวาสองเมตร โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

22 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง  

กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาต  

31 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

ไมแจงหนังสือท่ีไดรับใบอนุญาตให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบตามที่        
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อ        
ทําการตรวจสอบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง 

32 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

หามเจาของอาคารซึ่งไมเปนอาคาร
ประเภทควบคุม ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารดังกลาว 

33 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 67 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของหรอืผูครอบครองอาคารที่มี
พื้นที่หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นเพื่อใชเปน
ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวแลว ดัดแปลง
ไปใชงานอยางอื่น โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

34 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

ผูอุทธรณกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ 
โดยอาคารนั้นไมไดเปนภยันตราย
ตอบุคคลหรือทรัพยสินใด 

52 
วรรคหก 

ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม 
หรือใหผูรับใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื
เคลื่อนยายอาคารภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

57 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจาก
ท่ีกําหนดในแผนผัง และใบอนุญาต 

60 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

เจาของ อาคารสงู อาคารขนาดใหญ
พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมไดจดัใหมี
ผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรอืผู
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม เพื่อ     
ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร และ
รายงานผลการตรวจสอบตอ              
เจาพนักงานทองถิ่น  

32 ทวิ ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 ทวิ  
วรรคหนึ่ง 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

68 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของอาคารหรือผูครอบครอง
อาคารใชหรือยนิยอมใหใชอาคารหรอื
สวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ 
ท้ังๆที่ยังไมไดขออนุญาต 

39 
เบญจ 

วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
60,000 บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

65 ตรี 
วรรคหนึ่ง  

ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นในกรณีท่ีอุปกรณประกอบ
ตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการ
จัดแสงสวาง ระบบการเตือน             
การปองกันและการระงับอัคคีภัย 
การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตชุุลมุน
วุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
เครือ่งกล หรอืระบบอื่นๆ ของอาคาร 

46 ทวิ 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

 

- 65 จัตวา 
 วรรคหนึ่ง 

ถาผูไดรับใบอนุญาตบอกเลิกตัว        
ผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือ      
ผูควบคุมงานบอกเลิกการเปน           
ผูควบคุมงาน โดยไมมีหนังสือแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  

30 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกการเปน         
ผูควบคุมงาน ผูไดรับใบอนุญาต 
ไมระงับการดําเนินการตามที่ได 
รับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมี
หนังสือแจงช่ือและสงหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคมุงาน
คนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่น
แลว 

30 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
100,000 
บาท 

 

ไมเกิน  
6 เดือน 

67 
วรรคหนึ่ง 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรอืเคลื่อนยายอาคาร 
แลวแตกรณีผูไดรับใบอนุญาต        
ไมเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ 
แบบแปลน และรายการประกอบ 
แบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาว       
หนึ่งชุด เพื่อพรอมท่ีจะใหนายชาง
หรือนายตรวจตรวจด ู

38 ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

 ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรอืใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 

39 ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

แจงเอกสารไมถูกตองหรือ                
ไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 
ทวิ ไมมาดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

39 ตรี 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

เจาของไมไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
42 โดยไมไดอยูในระหวางการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว  

42 ไมเกิน 
100,000 
บาท 

 

ไมเกิน  
6 เดือน 

66 ทวิ  

ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตาม
หนังสือคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณตามมาตรา 51(2) โดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือ (2) ขัดขวาง
การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ  

68 ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

 

68 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

70 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ถาการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนการกระทํา
ของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรบัความผดินั้นๆ 

69 ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

69 
 
 
 

ถาการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ
พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 
การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือ
เปนการกระทําในทางการคาเพื่อ   
ใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนาย
โดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด
ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ 

70 ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

70 

 
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522  
 - เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง แตงตั้งเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน ไดแก 
   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
   นายกเทศมนตรี (เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล ตามมาตรา 23) 
   ปลัดเทศบาล 
   นายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 - ความผิด ดังตอไปนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี 
ตองดําเนินการแจงความตอเจาพนักงานสอบสวน 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการปองกันและ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายในกรณี
ท่ีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ        
กอวินาศกรรมเกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 

32(1) ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

50 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหามเขาบริเวณหรือ
สถานที่ท่ีกําหนด ในกรณีท่ีสาธารณภัย 
ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม
เกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 

32(6) ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

50 

ปฏิบัติตามคําสั่งการใชเครื่องมอืสื่อสาร
ทุกระบบที่อยูในเขตทองท่ีนั้น 

32(4) ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

51 

ขัดขวางการดําเนินการในกรณีท่ี               
สาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ           
กอวินาศกรรมเกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 
ท่ีอยูหรอืเขาไปในเขตทองท่ีนั้น  

32  ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
2 ป 

 

52 

ขัดขวางมิใหผูอํานวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรอืนดําเนินการ ในเขตทองท่ี        
ท่ีรับผิดชอบที่เห็นวาสภาพของ
สิ่งกอสราง วัสดุหรือทรัพยสนิใดอาจ
เปนอุปสรรคตอการบําบัดปดปอง
ภยันตราย หรือจะไดรับความเสียหาย  

34 ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
 2 ป 

52 

จําหนายเคมีภัณฑหรือเครือ่งมอืเครื่องใช
ในการปองกันและบรรเทาภัยทาง
อากาศแกประชาชนเฉพาะสิ่งท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อการนี้  

38 ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

53 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

72 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประกาศเพื่อ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศหรือการกอวินาศกรรมที่จะเกิด
แกรัฐหรือประชาชน เมื่อมีคําสั่งอพยพ
ประชาชนและสวนราชการออกจาก
พื้นที่อันตราย  

39 ไมเกิน
1,000 บาท 

ไมเกิน 
 1 เดือน 

54 

ฝาฝนประกาศจาํกัดพื้นที่เมื่อผูอํานวยการ 
ปองกันภัยฝายพลเรอืนแหงราชอาณาจกัร
พิจารณาเห็นวาพื้นที่ใดจะเปนพื้นที่
อันตรายหรือไมเหมาะสมในการเขาอยู
อาศัย  

40 ไมเกิน
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

54 

ฝาฝนคําสั่งอพยพประชาชนและสวน
ราชการออกจากพื้นที่ท่ีจะกีดขวางตอ
การปฏิบัติการทางทหาร 

39 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

55 

เปลี่ยนแปลง ยักยาย หรือทําลาย
เครื่องหมายสําหรับเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 
ท่ีตั้งท่ีทําการ หรือยานพาหนะ หรือใช
เครื่องหมายนั้นแกสถานที่ หรือ
ยานพาหนะอื่น โดยมิชอบดวยกฎหมาย  

46 ไมเกิน
4,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

56 

นําเอาความลับที่ไดมาจากปฏิบัติหนาท่ี
ในการปองกันภัยฝายพลเรือน ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับ
นั้นแกผูอื่นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวย
กฎหมาย ในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึง่ผูใดหรือแกการประกอบ
อาชีพของผูนั้น 

47 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

57 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

แอบอางเปนเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพล
เรือนหรือพนักงานปองกันภัย หรือ
ประดับเครื่องหมายสําหรับเจาหนาท่ี
ปองกันภัยฝายพลเรือนหรอืพนักงาน
ปองกันภัย 

58 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

58 

อวดอางหรอืนําเอาชื่อของหนวยงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนไปใชในกิจการ
ใดๆ เพือ่หาประโยชนใหแกตนหรอืผูอื่น  

59 ไมเกิน
4,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

59 

 
 
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ทุกความผิดในพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 22 ซ่ึงระบุใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 

 - พนักงานเจาหนาที่  หมายความวา  ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

74 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  
เมื่อเลยระยะเวลา 60 วันนับแต 
- วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ 
- วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลบัคืน

สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหไดสัญชาติไทย 

- วันที่นายทะเบียนเพิ่มช่ือในทะเบียน
บานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร 

- วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน 

11 ไมเกิน  
500 บาท 

- 11 

ไมอาจแสดงบัตรหรอืใบรับหรือใบ
แทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ 

17 ไมเกิน  
200 บาท 

- 17 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดไมสง
มอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ  

12 20,000 -
100,000 บาท 

1 ป - 5 ป 13 

ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดใชหรือ
แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 
ซึ่งตนหมดสิทธิใช  

12 20,000 -
200,000 บาท 

1 ป - 10 ป 13 

แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาท่ีในการขอมี
บัตร หรือการขอมีบัตรใหม หรือขอ
เปลี่ยนบัตร 

5 วรรคสี่  
ประกอบ 6 

6 ตรี  
6 จัตวา 

10,000 -
100,000 บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

14(1) 

ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 14(2) 20,000 -
200,000 บาท 

1 ป - 10 ป 14(2) 

ใชหรือแสดงบัตรหรอืใบรับหรือใบ
แทนใบรับ อันเกิดจากการแจงขอความ
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในการขอมีบัตร หรือ
การปลอมบัตรหรือใบรับหรอืใบแทน
ใบรับ 

14(3) ตาม 14 (1) 
หรือ 14 (2) 

ตาม 14 (1) 
หรือ 14 (2) 

14(3) 

นําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
ของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของ
บัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 

15 10,000 -
100,000 บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

15 

เอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับ
หรือใบแทนใบรับของผูอื่น เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมชิอบ 

15 ทวิ ไมเกิน 10,000  
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

15 ทวิ 

ยินยอมใหผูอื่นนําบัตรหรือใบรับหรือ
ใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต 

16 5,000 -60,000 
บาท 

3 เดือน –  
3 ป 

16 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

76 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ในกรณีทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี (ไมมี
การกําหนดอํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในพระราชบัญญัติ) 
 - หากมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 11 ดังนี้ 
  1. คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  2. เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
  3. ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  4. วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ

เครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
  5. หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  6 หรือมาตรา 7 จะตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัย
ของประชาชน 

 เพื่อกําหนดรายละเอียด โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงสามารถเปรียบเทียบคดีได
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติ
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 ความผิดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเปรียบเทียบคดีได 
 ในกรณีที่มีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน (โดยมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับได
ตามความผิดดังตอไปนี้ 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทํา
การสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน 

9 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน          
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก          
เจาพนักงาน 

14 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอ          
เจาพนักงานทองถิ่นภายใน 15 วันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดของใบอนุญาต 

20 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ไมแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

21 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจา
พนักงานสาธารณสุขพนักงานเจาหนาท่ี
หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ 

27 ไมเกิน 500 
บาท 

- 27 

 
 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีอ่ืน 
 - ในกรณีที่ไมมีการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแจงความ
ตอเจาพนักงานสอบสวน 
 - ในกรณีที่มีการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตฐานความผิด
เกินคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เกินกวา 1,000 บาท ตองแจงความตอเจาพนักงานสอบสวน ไดแก
ความผิดดังนี้ 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

78 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

หมายเหตุ 

การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและ         
ฌาปนสถานเอกชน โดยไมไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

6  
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 

การดําเนินการสุสานและ         
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน โดยไมได
รับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

7 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 

การเก็บ ฝง หรอืเผาศพในสถานที่
อื่นนอกจากในสุสานและ           
ฌาปนสถาน หรือเก็บศพใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย         
วาดวยสถานพยาบาลหรือ
เคหสถานเปนการชั่วคราว โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น 

10 ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูฝาฝน รือ้ถอน             
สิ่งปลูกสราง หรือเคลื่อนยาย
ศพท่ีฝงหรือเกบ็ไว ไปฝง
หรือเก็บในสุสานและ  
ฌาปนสถานที่ไดรับ
ใบอนุญาตภายในเวลาที่
กําหนด ถาผูฝาฝนยัง             
ไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเขากระทําการนั้นแทน 
โดยเรยีกคาใชจายจากผูฝาฝน 

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน   
ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสาน
และฌาปนสถานตามคําสั่งของ   
เจาพนักงานทองถิ่น 

16 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคด ี 
 เนื่องจากการดําเนินการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. 2528 ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดนั้น เปนการเปรียบเทียบคดีละเมิด
ขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดกลาวถึงแลว ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน 
 การออกคําสั่ง 
 กอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
บางกรณี จะตองมีการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้ 
  การออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไข 
  - ในการเขาตรวจสอบสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ          

ฌาปนสถานเอกชนของพนักงานเจาหนาที่ แลวพบวามีการปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
พนักงานเจาหนาที่แจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อออกคําสั่งใหแกไข
ปรับปรุงใหถูกตอง (ตามมาตรา 15) 

  - เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนมีสภาพหรือมีการใชที่เปนหรืออาจเปนอันตรายแกประชาชน ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต แกไขหรือเปลี่ยนแปลง
สุสานและฌาปนสถานนั้น ภายในเวลาที่กําหนด (ตามมาตรา 16) 

  การออกคําสั่งพักใช/เพิกถอนใบอนุญาต 
  - เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการปฏิบัติให

ถูกตอง แลวไมดําเนินการตามคําสั่ง  
  - กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

หรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 11 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

80 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 โดยจะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกนิ 90 วัน ตามมาตรา 17 
 แบบพิมพที่ใช 
 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ไมไดมีการกําหนดแบบพิมพที่ใชใน
การเปรียบเทียบคดีไว แตในกรณีที่เปนการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ใหใชแบบ
พิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ตามที่กําหนดในขอบังคับกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 การอุทธรณ 
 - ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต มีสิทธิ์อุทธรณ กรณีที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินไมออก หรือไมตอใบอนุญาตใหยื่นตอรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน โดยยื่นผานเจาพนักงาน
ทองถ่ิน และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ตามมาตรา 13 และมาตรา 18 
 - กรณีที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง โดยยื่นผานเจาพนักงาน
ทองถ่ิน และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 
 ในระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตามมาตรา 19 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามมาตรา 51 ซ่ึงระบุใหนายทะเบียนทองถ่ินมีอํานาจ
เปรียบเทียบได 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจง
ขอเท็จจริง หรอืแสดงหลักฐาน หรือไมยอมให
นายทะเบียนเขาไปสอบถามในบาน 

10 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

- เมื่อมีคนเกิดในบาน เจาบานหรือบิดาหรอื
มารดาไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองท่ีท่ีคนเกิดในบานภายใน 15 วันนับแต
วันเกิด 
- เมื่อมีคนเกิดนอกบาน บิดาหรือมารดาไมแจง
ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีมีคน
เกิดนอกบานที่จะตองพึงแจง ภายใน 15 วัน
นับแตวันเกิด 

18 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรอืเด็กออนซึ่ง          
ถูกทอดทิ้ง แลวไมนําเด็กนั้นไปสงและแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรอื
เจาหนาท่ีประชาสงเคราะหแหงทองท่ีท่ีตนพบ
เด็กนั้นโดยเรว็ 

19 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

- เมื่อมีคนตายในบาน เจาบานไมแจงตอ            
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีคนตาย         
ในบานภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาตาย 
- เมื่อมีคนตายนอกบาน ผูไปกับผูตายหรือผู
พบศพไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ท่ีมีคนตายหรอืพบศพหรือแหงทองที่        
ท่ีจะพึงแจงได ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต        
เวลาตาย 

21 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

82 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เมื่อมีคนเกิดหรอืคนตาย ผูทําคลอดหรือผู
รักษาพยาบาลไมออกหนงัสือรบัรองการเกิด
หรือการตายตามแบบพิมพท่ีผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่
หรือบานที่มีการตาย โดยไมไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

24 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เจาบานไมแจงตอนายทะเบียน 
- เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ภายใน 

15 วันนับแตวนัที่ผูอยูในบานยายออก 
- เมื่อมีผูยายท่ีอยูเขาอยูในบาน ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน 

30 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เมื่อผูอยูในบานออกจากบานที่ตนมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานไปอยูท่ีอื่นเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด และ
เจาบานไมแจงการยายออกตอนายทะเบียน 
ผูรับแจงภายใน 30 วันนับแตวนัครบ 180 วัน
โดยระบุวาไมทราบที่อยู  

33 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เจาบานที่ยังไมมีเลขประจําบาน ไมแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลขประจําบานภายใน 
15 วันนับแตวนัสรางบานเสร็จ 

34 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนาย
รายการในทะเบียนบาน เจาบานไมนําสําเนา
ทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการ
ใหถูกตองตรงกับตนฉบับ 

39  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาบานไมขอรับสําเนาทะเบียนบานใหม และ
เสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมได
หรือสูญหาย 

39  
วรรคสอง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

ไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหา
วันนับแตวันรื้อบานซึ่งมีเลขประจําบานโดย        
ผูนั้นไมประสงคจะปลูกบานในที่ดินนั้นอีก
ตอไป หรือรือ้เพื่อไปปลูกในท่ีอื่นเสร็จ 

41 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เจาบานไมแจงการยายออกและยายเขาของบาน
ซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรอื
ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูประจําไปอยูหรือ
จอด ณ ท่ีอื่น ถาอยูหรอืจอดเกนิ 180 วัน 
  ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีไปอยู
หรือจอดใหมภายใน 15 วันนบัแตวันครบ
กําหนด 180 วนั 

42 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อ
สํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอมชี้แจง
หรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือช่ือตาม
มาตรา 44 

44 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

84 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีอ่ืน 
 - เจาพนกังานสอบสวน 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรอืยกเวน        
การปฏิบัติเกี่ยวกับการแจง การเกิด การตาย  
การยายท่ีอยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรงุ
การทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัต ิ
การจัดทําบัตรประจําตวัหรอืการอื่นใดอัน
เกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่
เกี่ยวดวยสัญชาติ 

5 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 48 

ผูใดฝาฝนมาตรา 17 17 ไมเกิน 
20,000 
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

49 
  

ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือ
กระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีช่ือหรือมี
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ 

50 
วรรคหนึ่ง 

20,000 - 
100,000 
บาท 

6 เดือน –  
3 ป 

50  
วรรคหนึ่ง 

คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ 
หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีช่ือ
หรือมรีายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียน
บานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดย      
มิชอบ 

50 
วรรคสอง 

20,000 - 
200,000 
บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

50  
วรรคสอง 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ตามมาตรา 85) เจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูที่เจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบคดี  
 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 6 ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 68 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร         
ท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรอืปลอยใหมี
สภาพรกรงุรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูอยูอาศัยหรือมลีักษณะไมถูกตองดวย
สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยให
ถูกตองภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

21 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
ออกจากอาคารที่มีการสะสมไวมากเกินสมควร 
หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป 
จนเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัย 

22 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
ภายในเวลาอันสมควร 

27 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

86 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในสถานที่เอกชนภายใน
เวลาอันสมควร 

28 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานวาเหตุรําคาญที่
เกิดข้ึนในสถานที่ มีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 

28 
วรรคสาม 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน 
ทองถิ่น หรอืไมยอมเสียคาใชจายในการ
จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร
ท้ังหมด หรือบางสวน ท่ีมีสภาพชํารุดทรุด
โทรมหรอืรกรงุรัง (ตามมาตรา 21) หรือยาย
สินคา เครื่องเรือนหรอืสัมภาระออกจาก
อาคารที่มีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไวมากเกินสมควร (ตามมาตรา 22) 
หลังจากเจาของหรอืผูครอบครองอาคาร
ละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

23 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรอืไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

27 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรอืไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนใน
สถานที่เอกชน 

28 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

33 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 76 

- จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดย
ไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องการจําหนายสนิคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 

41 
วรรคสอง 

41 
วรรคสาม 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 77 
 

76 

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่
ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซือ้สินคา
โดยเด็ดขาด 

42(1) ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 77 

- ผูขายของหรอืชวยขายของในตลาด               
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น ตามมาตรา 37 

36 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดเปนเขตที่
หามจําหนายสินคาหรือบางประเภท หรือเปน
เขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรอื
เปนเขตหามจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 

42(2) ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 

- ไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถิ่น เรื่องการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

43 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

88 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจง
ขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึง่ไดรับ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 

44 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

79 

- ไมแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีดําเนิน
กิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

49 ไมเกิน  
500 บาท 

- 82 

- ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

50 ไมเกิน  
500 บาท 

- 82 

- ไมแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ท่ีประกอบกิจการ 

57 ไมเกิน  
500 บาท 

- 83 

- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน    
15 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย         
ถูกทําลาย หรือชํารุด 

58 ไมเกิน  
500 บาท 

- 83 

 
 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี (นอกเหนอืจากเจาพนักงานทองถ่ิน) 
 - บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรยีบเทียบ 
 - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบดวยผูวาราชการจงัหวัด อัยการจงัหวัด และ
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวดั 
 - เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวนัที่มีการเปรียบเทียบ ให
ถือวาคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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 - ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดงักลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
 - คาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 
 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคด ี 
 ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
พ.ศ. 2535 นั้น ไมไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดีได 
 อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเปน 
 - เจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และ 
 - พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อ
ประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิด โดยมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 - มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
 - เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
 - แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 - ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
 - เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
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 ดังนั้น กอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 นั้น บางกรณี จะตองมีการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง พักใช หรือเพกิถอนใบอนญุาตกอน 
โดย 
 - คําสั่งใหแกไขปรับปรุง ตองกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตาม
สมควรแตตองไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที  
 - คําสั่งพักใชใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน 
 - คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตอีก 
  (2)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (3)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 โดยผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 แบบพิมพที่ใช 
 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ ไมไดมีการกําหนดแบบพิมพที่ใช
ในการเปรียบเทียบคดีไว จึงสามารถใชแบบพิมพตามตัวอยางที่กําหนดไวในบทที่ 2 ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับได 
 การอุทธรณ 
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 45 มาตรา 48 วรรคหา มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง 
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หรือมีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา 
46 วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30 
วันนับแตวันทราบคําสั่ง 
 โดยระหวางการอุทธรณดังกลาวนั้น ผูใดรับคําสั่งยังคงตองดําเนินการตามคําสั่ง (ไมเปน
เหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้น
ไวช่ัวคราว) และคําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ทุกความผิดตามพระราชบัญญัติ (ตามมาตรา 26)  
 - อธิบดีหรือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตว
ควบคุมไดรับการฉีดวัคซีน ตามมาตรา 5 

5 ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากสัตวแพทยหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวผูใด ไมมอบเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้น
ไดรับการฉีดวคัซีนแลว แลใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม 

6 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 22 

เจาของสัตวควบคุมไมแสดงเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวท่ีตัวสัตว
ควบคุมใหเห็นไดชัดเจน 
 

6 
วรรคสอง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมไมขอรับเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน
แทนของเดิมท่ีสูญหาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญกอนท่ีเครื่องหมายประจําตัว
สัตวหมดอายุหรือกอนระยะเวลาที่กําหนด
ไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 15 วัน
นับแตวันทราบเหตุนั้น 

7 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูใดไมเก็บ
สําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐาน
การจายเครื่องหมายประจําตัวสัตวตาม
มาตรา 6 ไวตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ใบรับรองการฉดีวัคซีนนั้น 

8 
วรรคสอง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 22 

ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวควบคุมท่ีไดรับ
การฉีดวัคซีนแลว เจาของสัตวควบคุมไม
มอบเครื่องหมายประจําตัวสัตวและ
ใบรับรองการฉดีวัคซีนใหผูรับโอน 

18  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

ใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวา
สัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว 
หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอนัเปนเท็จ 

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

23 

ขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกแก
สัตวแพทย พนักงานเจาหนาท่ีหรือเจา
พนักงานทองถิน่ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตาม
มาตรา 9 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 14 
วรรคหนึ่ง มาตรา 15 หรือมาตรา 19 

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

23 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
ถูกสัตวควบคุมท่ีเปนโรคพิษสุนัขบากัด          
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทยในการ
ทําลายซากสัตวควบคุมท่ีตายดวย 

10 
วรรคหนึ่ง 

(4) 

ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

โรคพิษสุนัขบาดวยวิธฝีงหรือวธิีอื่นใด  
เจาของสัตวควบคุมท่ีมีอาการของ                
โรคพิษสุนัขบาไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
สัตวแพทยในการควบคุมกักขังสัตวนั้น 
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน  

14 
วรรคหนึ่ง 

(2) 

ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมไมแจงตอพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่นเมื่อ
ปรากฏวาสัตวควบคุมมีอาการของโรค          
พิษสุนัขบา ภายใน 24 ช่ัวโมง 

11 ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมท่ีถูกสัตวควบคุมอื่นที่
สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด ไมแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่รูวาถูกกัด 

12 ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
ถูกสัตวควบคุมท่ีเปนโรคพิษสุนัขบากัด   
ไมเฝาสังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตว
อื่นที่ถูกกัดไว  

12 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

25 

เจาของสัตวควบคุมทําการจําหนาย จาย 
โอน สัตวควบคุมท่ีถูกกัดท่ีอยูในระหวาง
การเฝาสังเกตอาการระยะเวลาไมนอยกวา
หกเดือนนับแตเวลาที่รูวาถูกกดั  

18 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

25 
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 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 - ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  
พ.ศ. 2535 กรมปศุสัตวไดออกระเบียบ วาดวยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 ซ่ึงใชรวมกันกับ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
 - มีการกําหนดอัตราคาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบ ซ่ึงจะแปรผันไปตามจํานวนครั้ง
ที่กระทําความผิด โดยความผิดครั้งที่ 4 และครั้งตอไป จะปรับในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด 
 - ขั้นตอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามระเบียบ วาดวยการเปรียบเทียบปรับ 
พ.ศ. 2547 ดังนี้  
 เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยหรือสารวัตรวามีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเรียกผูกระทําความผิดมาทําการเปรียบเทียบปรับ ตาม
แบบ ปศ.๑ โดยใหแจงขอหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให
ผูกระทําความผิดเขาใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นวาเปนคดีที่ทําการเปรียบเทียบปรับได 
 กรณีท่ี 1: หากผูกระทําความผิดไมมาใหเปรียบเทียบปรับภายในเวลาที่กําหนด  
  - ใหสงเรื่องและตัวผูตองหาไปใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตามกฎหมาย

เพื่อดําเนินการตอไป 
 กรณีท่ี 2:  หากผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  
  - บันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดไวตามแบบ ปศ.๒ โดยดูอัตราคาปรับ

ตามที่กําหนดเปนจํานวนเงินตามจํานวนครั้งที่กระทําความผิด  
  - ดําเนินการเปรียบเทียบคดี โดยบันทึกการเปรียบเทียบปรับผูตองหาที่ชําระ

คาปรับแลวลงในแบบ ปศ.๔ 
  - ออกใบเสร็จรับเงินใหผูกระทําความผิด โดยบันทึกการชําระเงิน รวมทั้ง

หมายเลขใบเสร็จรับเงินใน ปศ.๔ ดวย 
  - เก็บสํานวนคดีที่ไดทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จแลว โดยใชแบบ ปศ.๕ ปด

หนาสํานวนคดีทุกสํานวน 
  - รายงานผลการเปรียบเทียบปรับ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ 

ปศ.๖ ใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ 
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 กรณีท่ี 3:  หากผูกระทําความผดิมาใหเปรียบเทียบ แตไมยินยอมตามคาเปรียบเทียบปรับ  
  - บันทึกคําใหการไวตามแบบ ปศ.๓ 
  - จากนั้น สงเรื่องและตัวผูตองหาไปใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตาม

กฎหมายเพื่อดําเนินการตอไป 
 แบบพิมพที่ใช 
 มีการกําหนดแบบพิมพที่ใชในการเปรียบเทียบปรับไวในระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย
การเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  - แบบ ปศ.๑ แบบเรียกผูกระทําความผิดมาทําการเปรียบเทียบปรับ 
  - แบบ ปศ.๒บนัทึกคําใหการผูกระทําความผิด (กรณยีินยอมเปรียบเทียบปรับ) 
  - แบบ ปศ.๓ บนัทึกคําใหการผูกระทําความผิด (กรณไีมยนิยอมเปรียบเทยีบปรับ) 
  - แบบ ปศ.๔ แบบเปรียบเทยีบคดีกําหนดคาปรับ 
  - แบบ ปศ.๕ ประวัติผูกระทําความผิด 
  - แบบ ปศ.๖ รายงานเปรียบเทียบปรับ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง พ.ศ.2535 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ทุกความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน
แตงตั้งและพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 - เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 15 วันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 - ใชบังคับในเขตเทศบาลเทานั้น 
 - สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือ
ยกเวนมาตราใด ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 - สําหรับองคการบริหารสวนตําบล การบังคับใช ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ใหใชพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 บังคับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดภูเก็ต 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

96 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมดูแลรักษาความสะอาดทางเทาท่ีอยูติด
กับอาคารหรือบริเวณของอาคาร  

6 
 

ไมเกิน
1,000 บาท 

- 
 

53 
 

- กระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมท่ี
บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรอื
ผูครอบครองและปลอยปละละเลยให
ตนไมเหี่ยวแหงหรอืมีสภาพรกรุงรงั หรอื 
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย
ในกระถางตนไมหรือท่ีบริเวณภายนอกของ
อาคาร  

8 วรรค 
หนึ่ง 

 
 
 
 

ไมเกิน 
2,000 บาท 
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- การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยมิได
รับอนุญาต 

10 วรรค
หนึ่ง 

 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 
 

 
- ขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําให
ปรากฏดวยประการใดๆ ซึ่งขอความ ภาพ 
หรือรูปรอยใดๆ ท่ีกําแพงที่ติดกับถนน บน
ถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารที่อยูติดกบัถนนหรอือยูในที่สาธารณะ 

12 
 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

 
 

- 56 
 
 
 

 

- เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน 
เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด 
รถไมอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือ
สิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุง 
กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น 
รวมท้ังตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถ
รั่วไหลลงบนถนน 

13 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- นําสัตวหรือฝงูสัตว หรอืจูงสตัวไป ใน
บริเวณที่ประกาศหาม หรือปลอยใหสัตว
ถายมูลบนถนน  

14 
  

ไมเกิน  
500 บาท 

- 
 

52 
 

- ลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลือ่น
บนถนน หรือสถานสาธารณะและทําให
ถนนหรอืสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ  

15 
 
 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 
 

54 
 

- ใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่
ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้ง
อุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ลอเลือ่น 

16 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 

- กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุด
เสียหาย จอดหรือขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา 

17 
 

 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

-  
56 

- ท้ิง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนน
หรือสถานสาธารณะ 

18 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 

- ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนโดย 
ไมไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาท่ี 

19 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบน
ถนน หรือรถยนตหรือลอเลือ่นเปนที่ปรุง
อาหารเพื่อจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบน
รถยนต หรอืลอเลื่อน บนถนนหรือใน
สถานที่สาธารณะ 

20 ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 54 

- ผูอยูในรถยนตหรือผูนัง่ซอนทาย
รถจักรยานยนตซื้อสินคาท่ีขายหรอืจําหนาย
บนถนน 

21 
 

ไมเกิน
1,000 บาท 

- 
 

53 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

98 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- จูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่ง 
เจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาท่ี
ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว  

22 
 

 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 
 

54 
 

-เทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ 
เศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ําหรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุ
ดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา 

23 
 
 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- ท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกอง
กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการ
เปนเจาของ  

26 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

- 
 
 
 

54 
 
 
 

- โคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวย          
ประการใดๆ ใหเกิดความเสียหายหรอืนาจะ
เปนอันตรายแกตนไม หรือสวนใดสวน
หนึ่งของตนไมท่ีปลูกไวหรือข้ึนเองตาม
ธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานที่
สาธารณะ 

27 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

 

- 54 

- ปลอยหรอืจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่
ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่น
ปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศ
หรอืปกปายหามไว 

28 ไมเกิน
1,000 บาท 

- 53 

- ถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่
สาธารณะซึ่งมิใชสถานที่ท่ีราชการสวน
ทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น 

29 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- เท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะ
จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา 

30 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก 
สั่งน้ํามูก เทหรือท้ิงสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือ
บนพื้นรถหรอืพ้ืนเรือโดยสาร หรือท้ิง            
สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรอืท่ีท่ีราชการสวนทองถิ่น 
ไดจัดไว 

31 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

- ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย
ในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นไดจากที่สาธารณะ 

32 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

- เท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก
หรือสิง่อื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา 

33 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- เท หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะ
หรือในสถานสาธารณะ 

34 ไมเกิน 
10,000  
บาท 

- 57 

- กระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย 
ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรอืสิ่งอื่นใด ท่ี
ราชการสวนทองถิ่นหรือราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกจิไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได 

35 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

- 54 

- ปนปาย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง 
ตนไม หรือสิ่งคํ้ายันตนไม ในที่สาธารณะ 

36 ไมเกิน  
500 บาท 

- 52 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

100 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ
หรือนอนในที่สาธารณะ  

37 ไมเกิน  
500บาท 

- 52 

- เลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรอืกีฬาใดๆ บน
ถนน หรือในสถานสาธารณะ ท่ีมีประกาศ
หามไว 

38 ไมเกิน  
500บาท 

- 
 

52 

- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาต 

39 ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 54 

- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ท่ีอาคาร
ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชน
อาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

40 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

- ขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน 
เลน ทราย มูลฝอย หรอืมีน้ํามนั และวัตถุ
ดังกลาวไดตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือ
รั่วไหลลงบนถนน 

55 ไมเกิน 
3,000 บาท 

- 55 

 
 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 การดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปน        
การเฉพาะ 
  - สถานที่ทําการเปรียบเทียบ ใหใชสํานักงานเทศบาล เวนแตมีเหตุจําเปนจะทํา

การเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตทองที่ก็ได โดยใหบันทึกเหตุจําเปนไวใน
บันทึกการเปรียบเทียบ 
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 หมายเหตุ: สําหรับองคการบริหารสวนตําบลที่ ได รับการประกาศใหบังคับใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว ใหเปรียบเทียบปรับที่
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลได (ปจจุบันไดประกาศบังคับใชในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเต็ม
พื้นที่) 
  - ในการเปรียบเทียบ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน

แตงตั้ง ถามชื่อ ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ช่ือบิดามารดา อาชีพ และที่อยู และ
รายละเอียดอื่นแลวบันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคําของผูตองหา 

  - เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับภายในกําหนด 15 วัน ตามที่เปรียบเทียบปรับ 
ใหออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูรับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน และให
ถือวาคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  - ถาผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบปรับ หรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับ 
ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  เพื่อดําเนินคดีกับ
ผูตองหาตอไป 

 

 ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
ผูกระทําความผิดจัดการเก็บ กวาด ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน 
 ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายให
ผูอ่ืนความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการ
จัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอย ตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน 
แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
 แบบพิมพที่ใช 
 ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง           
พ.ศ. 2535 มีการกําหนดแบบพิมพที่ใชในการเปรียบเทียบคดีไว ดังนี้ 
 - บันทึกถอยคําของผูตองหา 
 - บันทึกการเปรยีบเทียบ 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
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บันทึกถอยคําของผูตองหา 
         ที่........................................... 

วันที.่..... เดือน...................พ.ศ. ................... 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................อายุ..........ป อาชีพ.............. 
สัญชาติ.....................อยูบานเลขที่............หมูที่.......... ถนน...............................ซอย........................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ….................................จังหวดั.............................................
ช่ือบิดา......................................ช่ือมารดา...............................บัตรประจําตัวเลขที่............................
เจาพนกังานทองถ่ิน/พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจาทราบวาขาพเจาเปนผูตองหากระทํา
ความผิดฐาน........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
เหตุเกดิที.่..............................ตําบล…...................................อําเภอ……............................................ 
จังหวดั...................................เมื่อวันที.่............เดือน....................พ.ศ...............เวลา.....................น. 
ขาพเจาทราบแลว ขอใหถอยคําดวยความเต็มใจและอาจใชเปนหลักฐานในการพิจารณาได............. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 เจาพนกังานทองถ่ิน/พนักงานเจาหนาที่ไดแจงถึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา ๗ ทวิ ใหขาพเจาทราบแลว 
 อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง 

 ลงชื่อ...............................................ผูตองหา 
   (.............................................) 

 ลงชื่อ...............................................เจาพนกังานทองถ่ิน/ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้ง 
   (.............................................) 

 ลงชื่อ............................................ผูเขียน-อาน 
   (.............................................) 
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บันทึกการเปรียบเทียบ 
 

คดีเปรียบเทียบ............../...................           ท่ี..................................... 
      วันที่........เดือน......................พ.ศ. ................. 

 ๑. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาผูตองหามีความผดิฐาน.............. 
...................................................................................................................................................................... 
ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา............. 
จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน...........................บาท (........................................................) 
 ๒. เนื่องจากเปนความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกแตพิจารณาเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกจึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนจํานวน...........................บาท 
 ๓. ตองหาไดยินยอมตามคําเปรียบเทียบ และไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ตั้งแตวันที่............เดือน.......................พ.ศ. ....................... 
  อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง 

   ลงช่ือ...........................................ผูตองหา 
           (.............................................) 
   ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานทองถิ่น 
           (.............................................) 
   ลงช่ือ...........................................ผูเขียน 
           (.............................................) 
 
        
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ สถานที่อื่นใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกนี้ดวย รายการใดไมใชใหขีดทิ้ง

พรบ.การสาธารณสุข 2535

กรณีไมยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวแตไม
ชําระเงินภายในกําหนด................................................ 
ไดดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  
เพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาตอไปแลว 
ตามหนังสือ......./.......ลงวันที.่......เดือน ..........พ.ศ. ........ 
 
 (ลงชื่อ) ........................................ 

 

ตอนที่ ๒ 
ไดรับเงินคาปรับ จํานวน .......................... บาท 
(......................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .............ตอนที่.............. 
ลงวันที.่........เดือน ................พ.ศ. ...........ไวแลว 

ลงชื่อ……….............………. ผูรับเงิน 
(………............………..) 
      ……/.....…./…..... 

15 วัน 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสียของราชการที่
ราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีขึ้นเทานั้น ตามมาตรา 93 
 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ซึ่งยังมไิดทําการ
กอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัด        
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่        
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
หรือไมประสงคท่ีจะทําการกอสรางหรือ
จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนดหลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสีย
หรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมของทางราชการ และลักลอบปลอยทิ้ง
น้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูสิง่แวดลอม
ภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษท่ีตน
เปนเจาของหรอืผูครอบครอง  
 

71 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ซึ่งยังมไิดทําการ
กอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัด        
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่          
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือ 
ไมประสงคท่ีจะทําการกอสรางหรอืจัดให
มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของ
เสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
กําหนดจัดสงน้าํเสียหรือของเสียไปทํา
การบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรอื
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 
แตไมยอมชําระคาบริการท่ีกําหนดโดย 
ไมมีสิทธิไดรับยกเวนตามมาตรา 89  
วรรคสอง 

71 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ลักลอบปลอยท้ิง   
น้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ 

71 4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด

เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย

ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการตอวัน 

91 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ท่ีไดทําการกอสราง
ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนดแลว แตละเวนไม
ทําการบําบัดน้ําเสียหรอืกําจัดของเสียโดย
ใชระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด

70 4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด

เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย

ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการ ตอวัน 

92 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

ของเสียของตนที่มีอยูและลักลอบปลอย
ท้ิงมลพิษน้ําเสียหรอืของเสียดงักลาวออก
สูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิด
มลพิษของตน 
เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษทุกประเภท (ยกเวนตามมาตรา 70) 
ท่ีไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด
ของเสียของตนเองซึ่งสามารถทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตาม
มาตรฐาน ไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสยีไป
ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ และลักลอบปลอยทิ้งน้าํเสียหรือ
ของเสยีนั้นออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขต
ท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษท่ีตนเปนเจาของ
หรือผูครอบครอง 

72 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษทุกประเภท (ยกเวนตามมาตรา 70) 
ท่ีไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด
ของเสียของตนเองซึ่งสามารถทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตาม
มาตรฐานจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไป         
ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ แตไมยอมชําระคาบริการท่ี
กําหนดโดยไมมีสิทธิไดรับยกเวนตาม
มาตรา 89 วรรคสอง 

72 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 
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* แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ไดแก 
 - การเลี้ยงสุกร 
 - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 - ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด 
 - ที่ดินจัดสรรทีรั่งวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายเกนิกวา 100 แปลงขึ้นไป 
 - โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 
 - นิคมอุตสาหกรรม 
 - อาคารตอไปนี้ 
  1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 

หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป 
  2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ

กลุมของอาคารตั้งแต 200 หองนอนขึ้นไป 
  3. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป 

  4. อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

  5. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
ของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

  6. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

  7. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 

  8. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
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 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้น ไมไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปน         
การเฉพาะ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2 
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดีได 
 คาปรับที่จัดเก็บได ไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน แตใหนํามาหักสงเขา
กองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด สําหรับสวนที่เหลือใหใชเปนคาใชจาย
สําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ราชการสวนทองถ่ิน 
 แบบพิมพที่ใช 
 ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ ไมไดมีการกําหนดแบบพิมพที่ใชใน
การเปรียบเทียบคดีไว จึงสามารถใชแบบพิมพตามตัวอยางที่กําหนดไวในบทที่ 2 การบังคับใช
มาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบปรับได 

พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542  
 - เปนการถายโอน นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 
 - นายตรวจชั่ง ตวง วัด เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 60) และเปน 
 - พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อ
ประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 61) 
 อํานาจการเปรยีบเทียบคด ี  
  - เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 

(ตามมาตรา 89) ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือที่มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  - กรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดที่เปรียบเทียบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของรองขอ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
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มอบหมายจะปลอยผูตองหาชั่วคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการ
ชําระเงินคาปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

  - เมื่อผูตองหาในชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วนันบัแต
วันที่เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

  - ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายใน 30 วันใหดําเนินคดีตอไป 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแก
นายตรวจชั่งตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหนาท่ี 

58 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 82 
  

ใชมาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กฎหมาย
กําหนด 

9 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 66 

ใชมาตราชั่งตวงวัด หรอืทําการชั่งตวงวัดใน
การซื้อขายหรอืจําหนายสินคา โดยไมปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรี  

10 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 67 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย  

18 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมแสดงหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจ
หรือใบแทนไวในที่เปดเผย  

19 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15วนั
นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

50 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว
ในที่เปดเผย 

51 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมประกอบธุรกิจใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  

21 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

ขายเครื่องช่ังตวงวัดขายหรือจาํหนายเครื่องช่ัง
ตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง สิ้นอายุแลว 

24 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

ไมแจงสถานที่ประกอบการไมแจงการ
เปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการ 

28 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

การใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง
สิ้นอายุในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา
กับผูอื่นหรอืการใหบริการช่ัง ตวงวัดหรือการ
ใชประโยชนการคํานวณคาตอบแทน คาภาษี
อากรและคาธรรมเนียม  

25 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 
 
 
 
 

ไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การใชเครื่องช่ังตวงวัด 

25 
วรรค
สอง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 
 

ไมออกหนงัสือแสดงผลการชั่งการตวงหรือ
การวัดใหแกผูขอรับบริการ 

22 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 71 

ไมแจงการเคลื่อนยายเครื่องชั่งตวงหรือวัด
ชนิดติดตรึงอยูกับที่ภายใน 15วัน นับแตวันที่
ติดตั้งเสร็จเพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัดนั้นใหม 

27 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 73 

หรือมีเครือ่งช่ังตวงวัดไวเพื่อใชในการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือการบริการ หรอื
การใชเครื่องช่ังตวงวัดเพือ่ประโยชนในการ
คํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม โดยรูวาเครือ่งช่ังตวงวัดนั้นมี
ความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลอืเผื่อขาดตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

25 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

79 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมนําเครื่องช่ังตวงวัดมาใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ เพื่อใหคํารับรอง ภายในเวลาที่
กําหนด 

34 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

81 

ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีท่ี
กําหนดตาม รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
กําหนดชนิดของสินคาหีบหอท่ีแสดงปริมาณ 
หรือบรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด 

62 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

83 

มีไวเพื่อขายหรอืจําหนายซึ่งสนิคาหีบหอท่ี
แสดงปริมาณไว โดยรูวาปริมาณของสินคาท่ี
บรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่ง
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน  

85 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

85 

ขายหรือมีไวเพือ่ขายซึ่งสินคาหีบหอท่ีไมมี
การแสดงปริมาณของสินคา  

62(1) ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 86 

ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักร 

64  
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 86 

ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักรกอนรับมอบสินคา 

64 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 87 
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พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ทุกความผิด ยกเวนมาตรา 35 วรรคสอง (ตามมาตรา 42) 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน             
10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรอื
พื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิน่ประกาศ
กําหนด โดยไมมีใบรับแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

17 ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

35 

ถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรอื
มีพื้นที่เกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนด โดยไมมีใบรับแจงจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น 

26 ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

35 

ขุดดินไมถูกตองตามกฎกระทรวง 20 ไมเกิน 30,000
บาทและปรับเปน
รายวันอีกวันละ
ไมเกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม

ปฏิบัติตาม 

- 36 

ถมดินไมถูกตองตามกฎกระทรวง 27 ไมเกิน 30,000 
บาทและวันละ 

ไมเกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม

ปฏิบัติตาม 

- 36 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมจัดการปองกันการพังทลายของดิน เมื่อ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดิน          
ไมเกิน 3 เมตร ใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่น
ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของ
บอดินที่จะขุดดิน 

24 ไมเกิน  
10,000 บาท 

- 37 

ไมจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไม
กอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่
อยูขางเคียงหรอืบุคคลอื่น เมื่อทําการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ
ท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนด 

26  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
10,000 บาท 

- 37 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตาม
สมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการเขาไป
ตรวจสอบสถานที่ท่ีมีการขุดดินหรือ 
ถมดิน วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ 

30 ไมเกิน  
2,000 บาท 

- 38 

พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ 
หรือแรท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรอืทาง
การศึกษาในดานธรณีวิทยา แลวไมหยุด
การขุดดิน และรายงานใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พบ 

25 ไมเกิน  
5,000 บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

39 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหหยุดการขุดดินหรือ
ถมดิน 

29  
วรรคสอง 

31  
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง 

ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

40 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหจัดการปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดนิ 

29  
วรรคสอง 

31  
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง 

ไมเกิน 30,000 
บาทและวันละ 
ไมเกิน 500 บาท 

ตลอดเวลา 
ท่ีไมปฏิบัติตาม 

- 41 

 
 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน   
พ.ศ. 2543 นั้น ไมไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดี ได 
 อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 นี้          
เจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่อาจออกคําสั่งใหแกไข หรือระงับการดําเนินการได 
ดังนี้ 
 - กรณีเจาพนักงานทองถ่ินไดรับการรองขอจากผูไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินเจาพนักงานทองถ่ินสั่งพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน
และรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร 
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 - กรณีพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดิน หรือการถมดินหาก
พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน 
ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 
 - กรณีมีเหตุฉุกเฉินพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดินหรือ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบทันที  
   ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ให        

เจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมี
คําสั่งสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหถือ
วาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินมาตั้งแตตน 

   ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมมหีนังสือส่ังภายในกําหนดเวลา ใหคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่เปนอันสิน้ผล 

 โดยในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ ซ่ึงออกโดยเจาพนักงานทองถ่ินดวย (ดูกฎกระทรวง กําหนดแบบบัตรประจาํตวัพนกังาน
เจาหนาที่ พ.ศ. 2544) 
 แบบพิมพที่ใช 
 เปรียบเทียบ สามารถใชแบบพิมพตามตัวอยางในใชมาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการ
เปรียบเทียบคดีได 
 การอุทธรณ 
 ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือ
จัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น ของ          
เจาพนักงานทองถ่ิน ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 30 วันนับแต
วันที่ทราบคําสั่ง 
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 อยางไรก็ตาม ในระหวางการอุทธรณนี้ ผูขุดดินและถมดินยังตองดําเนินการตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ิน แตหากผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหยื่นคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให
ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได หรือจะสั่งใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นก็ได โดยผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ และคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
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บทที่  4 
การกําหนดมาตรฐานบุคลากร 

 
 การกําหนดมาตรฐานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับนั้น 
ตองคํานึงถึงหนาที่ประจําที่เจาหนาที่เหลานั้นปฏิบัติงานอยูดวย โดยหากเปนไปได ควรให
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเปรียบเทียบคดี เนื่องจากจะมีความเขาใจในเรื่องที่ตน
ปฏิบัติงานเปนอยางดี และหากมีขอสงสัยในขอกฎหมายตางๆ ก็สามารถขอคําปรึกษาแนะนําจาก
นิติกรไดอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากงานที่ตนปฏิบัติอยูนั้น เจาหนาที่ผูทําการเปรียบเทียบคดี 
จะตองมีความรูในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกดวย ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

การออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ 
 โดยทั่วไปนั้น ผูมีอํานาจดําเนินการในการควบคุมและบังคับใชกฎหมายตามที่กฎหมาย
ระบุไว จะเปนเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามที่กฎหมายประกาศ ดังนั้นในกรณีที่
เจาพนักงานทองถ่ินหรือนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการแตเพียง
ผูเดียว จึงตองออกคําสั่งและประกาศ เพื่อมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอื่น เพื่อสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจตาม 
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตวีสติ 
 - พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา 39/1 
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60 
 - กฎหมายอื่นที่ใหอํานาจไว 

การอบรมเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
 นอกเหนือจากการมอบหมายหนาที่แลว การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถ
บังคับใชกฎหมายและเปรียบเทียบคดีไดอยางถูกตองนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู
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ความเขาใจในหลายดาน จึงจําเปนตองมีการอบรมเจาหนาที่เหลานี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองดําเนินการทันทีที่มีการใชกฎหมายนั้นๆ ในทองที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือในกรณีที่เปนกฎหมายที่ใชมาแตเดิม ก็ตองมีการอบรมกอนเจาหนาที่จะ
เขามาปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ ได เพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาที่เขาใจในรายละเอียดและขั้นตอน
การใชมาตรการทางกฎหมายเปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยหัวขอที่
จําเปนตองอบรม ไดแก 
 - กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- ผูมีอํานาจและผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน 
 - การลงโทษผูกระทําผิด 
 - อัตราคาปรับ  
 - การใชเอกสาร แบบพิมพตางๆ 
 - สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ในสวนของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของนั้น จะประกอบไปดวย 
 - ตัวกฎหมายแมบทที่ทองถ่ินบังคับใช (ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ) ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองทําความเขาใจถึงอํานาจของ
ตนเองและของทองถ่ินเปนอยางดี รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งในกรณีที่ทองถ่ินมีอํานาจใน
การเปรียบเทียบคดี และกรณีที่ตองสงเรื่องใหผูมีอํานาจอื่นในการเปรียบเทียบคดี อัตราคาปรับ 
แบบพิมพตางๆ ที่ใช ซ่ึงรายละเอียดตางๆ เหลานี้ ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 ขางตน 
 - ประมวลกฎหมายอาญา  
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 - ตามแนวทางการเปรียบเทียบปรับและการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทของ

พนักงานสอบสวนฝายปกครองและพนักงานเจาหนาที่ของสํานักการสอบสวนและ
นิติกร กรมการปกครอง 
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ตัวอยาง กรณียินยอมใหเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ของพนักงาน 
 เจาหนาที่ (นายกเทศมนตรี) 

พ.ร.บ. ภาษบีํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
นายกเทศมนตรี 

ภ.บ.ท. 21 
บันทึกการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ 

ที่ทําการ เทศบาลตําบลศรีประจันต 
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

 ผูกระทําความผิดชื่อ นางแฉลม ฉายเดี่ยว อายุ 30 ป อยูบานเลขที่ 9 หมูที่ 9 ถนน, ตรอก, 
ซอย ............1............ ตําบลศรีประจันต อําเภอศรีประจนัต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ถูกกลาวหาวา ไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ที่จะตองประเมินเสียภาษีบํารุงทองที่แก             
เจาพนักงานซึ่งมีความผิดตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
 จึงเปรียบเทียบใหผูกระทําความผิดเสียคาปรับ 100 บาท และใหชําระเงินคาปรับภายใน 
30 วัน เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูกระทําความผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุก 
 
      (ลงชื่อ)    แสวง  ผูส่ังเปรียบเทียบ 
            นายกเทศมนตรีตําบลศรีประจันต 

บันทึกการยินยอม หรือไมยนิยอม ของผูกระทําผิด 
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

 ขาพเจา นางแฉลม ฉายเดี่ยว ไดทราบคําสั่งเปรียบเทียบกําหนดคาปรับแลว ขาพเจา           
ยอมหรือไมยินยอมใหเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ และไดชําระเงินแลว หรือจะนําเงินมาชําระ
คาปรับภายในวันที่          -           เดือน                -                 พ.ศ.         -  
 
      (ลงชื่อ)  แฉลม  ผูกระทําความผิด 
      (ลงชื่อ)  แสวง  ผูส่ังเปรียบเทียบ 
      (ลงชื่อ)  สวิง  พยาน 
      (ลงชื่อ)  สวาท  พยานและผูเขยีน  
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ตัวอยาง 
ตัวอยาง กรณียินยอมใหเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 ของพนักงานเจาหนาที่ (ประธานกรรมการบริหาร อบต.) 

พ.ร.บ. ภาษปีาย พ.ศ. 2510 
ผูบริหารทองถิ่น 

บันทึกการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ 
ที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบล 

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543 

 ผูกระทําความผิดชื่อ นายจรัส ปายแดง อายุ 32 ป อยูบานเลขที่ 15 หมูที่ 4 ถนน       -  
ซอย                    -                          ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ถูกกลาวหาวา เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย แตไมแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ที่
เปดเผยในในสถานที่ประกอบการคาซึ่งมีความผิดตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย     
พ.ศ. 2510 ซ่ึงระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 จึงเปรียบเทียบใหผูกระทําผิดเสียคาปรับ 1,000 บาท 

               (ลงชื่อ)  ป. ผูส่ังเปรียบเทียบปรับ 
              ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 

บันทึกการยินยอมหรือไมยนิยอมของผูกระทําผิด 
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543 

 ขาพเจา นายจํารัส ปายแดง ไดทราบคําสั่งเปรียบเทียบกําหนดคาปรับแลว ขาพเจา
ยินยอมหรือไมยินยอม ใหเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ และไดชําระเงินแลวหรือจะนําเงินมาชําระ
คาปรับภายในวันที่           -           เดือน                    -                        พ.ศ.        -  

      (ลงชื่อ)  จํารัส  ผูกระทําความผิด 
      (ลงชื่อ)  ป.  ผูส่ังเปรียบเทียบ 
      (ลงชื่อ)  เปด  พยาน 
      (ลงชื่อ)  ไก  พยานและผูเขยีน    
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ตัวอยาง 
ตัวอยาง การเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 กรณีผูตองยินยอมใหเปรียบเทียบ 

บันทึกการจบักุม 
(พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

เขียนที่ สํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 
      วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544 
 วันนี้ เวลา 07.00 น. พนักงานเจาหนาที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดรวมกันจับกุม 
(ระบุช่ือ) นางขวัญดี มีกําลัง ที่อยู 92/3 ต. ปากน้ํา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ พรอม
ดวยของกลาง (ถามีแจงจํานวน และประมาณราคา) ขาวหลาม จํานวน 2 กระจาด รวม 30 กระบอก 
ราคาประมาณ 300 บาท โดยกลาวหาวา ผูตองหานําขาวหลาม จํานวน 2 กระจาด มาวางขายในทาง
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน อันเปนความผิดตามมาตรา 77 แหง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตองระวางโทษรับไมเกินสองพันบาท พฤติการณโดย
ยอ นางขวัญดี มีกําลัง ซ่ึงมีอาชีพคาขาย ไดนําสินคาคือขาวหลาม จํานวน 2 กระจาดที่หาบเรขายได
วางขายบนทางสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานของเทศบาลฯ เหตุเกิดเมื่อวันที่           
13 เมษายน 2544  
 สถานที่เกิดเหตุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ต. ปากน้ํา อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 
สอบถามผูตองหาใหการรับสารภาพวาไดกระทําความผิดจริง และยินยอมใหดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และยินยอมใหริบของกลาง 
 อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการจับกุมมิไดทํารายรางกายหรือ
จิตใจหรือบังคับขูเข็ญทําใหทรัพยสินของผูตองหาเสียหาย หรือเสื่อมคาแตประการใด และมิได
เรียกรองเอาซึ่งทรัพยสินของผูตองหาดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น ผูตองหาอานรับวาถูกตอง จึงลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

 (ลงชื่อ)  ขวัญดี  ผูตองหา 
      (นางขวัญดี    มีกําลัง) 
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บันทึกการเปรียบเทียบ 
คดีเปรียบเทยีบ ที่ 40/2544              ที่สํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 
             วันที่ 13 เมษายน 2544 
 1. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาผูตองหามีความผิด
ฐานวางจําหนายสินคาในทางสาธารณะในเขตเทศบาลโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 77 
 2. เนื่องจากเปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกแตพิจารณาเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกจึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน 50 บาท (หาสิบ
บาทถวน) 
 3. ผูตองหาไดยินยอมให เปรียบเทียบ  และได ชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบแลวตั้งแตวันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544 
  อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง 
 (ลงชื่อ) ขวัญดี ผูตองหา 
  (นางขวัญดี     มีกําลัง) 
 (ลงชื่อ) เชน เจาพนักงานทองถ่ิน 
  (นายเชน     เมืองทอง) 
 (ลงชื่อ) วิชาญ ผูเขียน 
  (นายวิชาญ     คนดี) 
               ไดรับเงินคาปรับ จาํนวน 50 บาท          
(หาสิบบาทถวน) ตามใบเสรจ็รับเงินเลมที่ 1 
ตอนที่ 3 ลงวนัที่ 13 เมษายน 2544 ไวแลว 
ลงชื่อ                  เชน                     ผูรับเงิน 
                (นายเชน     เมืองทอง) 
                          13/เม.ย./44 

กรณีไมยอมใหเปรียบเทยีบปรับหรือเมื่อ
ยินยอมแลวแตไมชําระเงินภายในกําหนด             
15 วัน ไดดําเนินการรองทกุขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนนิคดีกับผูตองหา 
ตอไปแลวตามหนังสือ...................../................. 
ลงวันที่............................................................... 
             (ลงชื่อ).................................................. 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ สถานที่อ่ืนใหบันทึกเหตุจําเปนไว 
  ในบันทึกนี้ดวย 
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ตัวอยาง 
ตัวอยาง การทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  
 ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

 
กรมการปกครอง 

บัญชีรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ 
ที่วาการ     อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

1. คดีที่   12/2544                                           ประเภทคดี พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475    
2. วันเวลารับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ  1 มีนาคม 2544                                                                   
3. ช่ือและที่อยูของผูรองทุกขหรือกลาวโทษ  นายทวีทรัพย  มีโชค ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาล  
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. หาวากระทาํผิดฐาน  จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนกังานเจาหนาที่ตาม ม. 21 ซ่ึง  
เปนความผิดตาม ม. 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 

5. วันเวลาเกิดเหตุ  10 กุมภาพันธ 2544 
6. เหตุเกดิที่หมูที่   1   ตําบล   แมกลอง   อําเภอ   เมืองสมุทรสงคราม     จังหวดั   สมุทรสงคราม    
                  

7. ช่ือผูถูกทํารายหรือเสียหาย อายุ สัญชาติ ที่อยู หมายเหต ุ
     
     

 

ผูตองหามาถึงที่ทําการ 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

8. ช่ือผูตองหา อายุ สัญชาติ ที่อยู 

เมื่อวันที่ โดย 
นายเดน  ดวงดี 37 ป ไทย ม.1 ต.แมกลอง 1 มี.ค.2544 เทศบาลสง 
   อ.เมือง

สมุทรสงคราม 
 ตัวมาให 

 

คบ. 1 
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9. ลงลายมือช่ือ                    ทวีทรัพย     มีโชค                                          ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ 
10. รายการทรัพยที่ตองประทุษรายหรือเสียหายรับแจงเมื่อวันที่                                                                        

11. ลงลายมือ                         -                          ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ 
12. บาดแผลชันสูตรเมื่อวันที่                       -  
ช่ือผูถูกบาดเจ็บ แผลที่ ตรง กวาง ยาว ลึก ฐานแผล พิเคราะหเห็นวา หมายเหตุ 

- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
-  - - - - - - - 

13. ลงลายมือช่ือ                               -                                   ผูบาดเจ็บ                  
14. ลงลายมือช่ือ                              -                                  ผูชันสูตร 
  (                             -                                  ) 
15. วันเวลาทําการสอบสวน           1 มี.ค. 2544  
16. วันเวลาเสร็จการสอบสวน       1 มี.ค. 2544  
17. ระหวางสอบสวนผูตองหา     ถูกปลอยช่ัวคราวโดยไมมีหลักประกัน  
18. เหตุที่ตองควบคุมผูตองหาเกินกวา 48 ช่ัวโมง              -  
19. ผูตองหาหรือผูกระทําผิดที่เห็นควรสั่งฟอง           -  
20. ผูตองหาหรือผูกระทําผิดที่เห็นควรสั่งไมฟอง           -  
21. ผูตองหาเปรียบเทียบ     นายเดน  ดวงดี  
22. ไดจัดการ   ไดสอบสวนตามขอกลาวหาแลวเห็นวา นายเดน ดวงดี ไดกระทําผิดโดยจงใจ

ละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตาม ม. 21 
ซ่ึงเปนความผิดตาม ม. 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา และยินยอมใหเปรียบเทียบ 

23. ลงลายมือช่ือ                แสวง                     พนักงานสอบสวน 
                             (        (นายแสวง     สายสวาท)          ) 

ชื่อสิ่งของ ตําหนิรูปพรรณ ราคา อาการที่ตองประทุษราย 
หรือเสียหาย 

ไดคืนโดย 
เมื่อวันท่ี 

ลงลายมอืชื่อ 
พนักงานสอบสวน 

หมายเหตุ 

 - - - - - - 
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24. ผลที่สุดของคดี     พนักงานอัยการจังหวัด เห็นชอบดวย  
    
    

 
25. ลงลายมือช่ือ             แสวง  สายสวาท            ผูบันทึก 
   (     (นายแสวง  สายสวาท)     ) 
  พนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
 
 
 
 
หมายเหตุ     ขอความชองใดไมมีใหขีด –  
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ตัวอยาง 
ที่     20     /     2544     วันที่  2     เดือน     มนีาคม   พ.ศ.  2544    
เสนอ พนักงานอัยการ จังหวัด      สมุทรสงคราม  
  ขอสงสํานวนคดีเปรียบเทยีบตามความ 
 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 
ม. 142 วรรคทาย รวม              5        แผน เพื่อพิจารณา 
 (     นายรวมโชค  อํานวยทรพัย     ) 
       หัวหนาพนักงานสอบสวน 
       อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 
กรมการปกครอง 

บันทึกการเปรียบเทียบคดีอาญา 
คดีที่     12     /     2544     คดีเปรียบเทยีบที่     15     /     2544 
     ที่วาการ  อ.เมอืงสมุทรสงคราม จังหวดั สมุทรสงคราม 
    วันที่          1            เดือน          มีนาคม          พ.ศ.       2544 
 นายทวทีรัพย  มีโชค ผูกลาวหา 
 คดีระหวาง 
 นายเดน  ดวงดี   ผูตองหา 
 ขอกลาวหา จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนกังานเจาหนาที่เทศบาล 
 หาวาเมื่อวันที่  10  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เวลา 12.00 นาฬิกา ผูตองหา ไดรับหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามใหแสดงรายการเพิ่มเติมภายใน 5 วัน แตผูตองหาจงใจละเลยไม
ปฏิบัติตามหมายเรียกเปนความผิดตาม ม. 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. 2475 เหตุเกิดที่ หมูที่ 1 
ตําบล   แมกลอง      อําเภอ   เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัด   สมุทรสงคราม  
 การสอบสวนปรากฏวาผูตองหามีความผิด  ตามมาตรา 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 ผูตองหารับสารภาพตลอดขอหา  
ผูกลาวหา และผูตองหายอมให  พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ  

คบ.๕ 
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 จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับ   200-  บาท (  สองรอยบาทถวน  ) และคาทดแทน
ความเสียหายแกผูเสียหาย             -            บาท (                -               ) ผูเสียหายแลผูตองหาได
ยินยอมตามคําเปรียบเทียบ และไดชําระเงินแลว ผูเสียหายไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายไว
ถูกตองแลวเมื่อวันที ่  1   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2544  
 บันทึกนี้ไดอานใหทั้งสองฝายฟงแลวรับรองวาถูกตองจึงไดใหลงชื่อไวเปนหลักฐาน
แลวจึงปลอยตวัผูตองหาไปในวันที ่  1   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2544 เวลา   11.00   น. 
 
 (ลงชื่อ)          เดน ผูตองหา 
  ( นายเดน   ดวงดี ) 
 (ลงชื่อ)              ทรัพย  ผูเสียหาย 
  (  นายทวทีรัพย  มีโชค  ) 
 (ลงชื่อ)     แสวง พนักงานสอบสวน 
  (  นายแสวง  สายสวาท ) 
 (ลงชื่อ)      แสวง    ผูเขียน-อาน 
  (  นายแสวง  สายสวาท ) 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีไมมีคาตอบแทนใหขดีฆาความตอนที่วาดวยเงนิทดแทนความเสยีหายออกทุกแหง 
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คบ. 19 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่         2       เลขที่             20                   . 
      ที่วาการ อําเภอเมืองฯ จังหวดั สมุทรสงคราม 
จาก     นายเดน  ดวงดี             กระทําผิดฐาน จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรยีกของพนักงาน  
เจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
  
ตามคดีที่         12/2544 ลงวันที่         1       เดือน           มีนาคม             พ.ศ.        2544  
เปนเงิน                     200-                บาท  (        สองรอยบาทถวน       ) ไวถูกตองแลว 

ลงชื่อ               แสวง  สายสวาท  ลงชื่อ             แสวง  พรสวรรค  
 (        นายแสวง  สายสวาท )  (        นายแสวง  พรสวรรค ) 
            พนักงานสอบสวน              ผูรับเงิน     

 

(คูฉบับ) 
ใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่         2  เลขที่             20  
 ที่วาการ   อําเภอเมืองฯ   จังหวัด   สมุทรสงคราม  
วันที่         1 เดือน        มีนาคม พ.ศ.      2544 ไดรับเงินคาปรับคดีอาญา 
จาก     นายเดน  ดวงด ี กระทําผิดฐาน   จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน  
เจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
   
ตามคดีที่             12/2544  ลงวันที่         1       เดือน           มีนาคม             พ.ศ.     2544  
เปนเงิน                  200- บาท  (       สองรอยบาทถวน       )     ไวถูกตองแลว 

ลงชื่อ               แสวง  สายสวาท  ลงชื่อ             แสวง  พรสวรรค  
 (        นายแสวง  สายสวาท )  (        นายแสวง  พรสวรรค ) 
            พนักงานสอบสวน              ผูรับเงิน     
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การดําเนินคดอีาญา 10 ประเภท 
ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

เม่ือเกินอํานาจหนาท่ีการเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยตองเสนอสํานวนการสอบสวนใหเจาพนักงานฝายปกครอง 

ลําดับ กฎหมาย 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
1 การทะเบียนราษฏร 59,894 61,400 80,926 81,407 64,066 55,072 
2 บัตรประจําตัว

ประชาชน 
751,959 854,454 764,256 829,732 726,851 728,890 

3 ภาษีบํารุงทองที่ 14,225 3,257 1,467 1,082 1,127 251 
4 ภาษีปาย 189 219 288 81 80 111 
5 ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 
4,313 3,607 8,035 2,808 2,272 5,974 

6 สัตวพาหนะ 7 5 32 36 256 352 
7 เก็บรักษาน้ํามัน

เช้ือเพลิง 
1 1 2 - - - 

8 ควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน 

- - - - - - 

9 สาธารณสุข - - - - - 1 
10 การประถมศึกษา - - - - - 63 

 รวม 830,588 922,943 855,006 915,146 794,652 790,714 
 

 หมายเหตุ พ.ร.บ. การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 ไดถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไดถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตพนักงานสอบสวนฝายปกครอง ยังมีอํานาจสอบสวนตาม
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม 
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ดวนมาก 
ที่ มท 0305.4/ว 3215 กระทรวงมหาดไทย 
 ถนนอัษฎางค กท 10200 

 7 พฤศจิกายน 2543 

เร่ือง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวดั 

อางถึง 1. ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทใน
จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 

 2. ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดเทศ
บัญญัติจังหวัด และขอบังคับสุขาภิบาล พ.ศ. 2521 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดตราขอบังคับเพื่อวางระเบียบใหพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองมีอํานาจในการสอบสวนความผิดทางอาญาในกฎหมาย 10 ประเภท และมีอํานาจเปรียบเทียบ
และสอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด และขอบัญญัติสุขาภิบาลไวแลว นั้น 
 จากการตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ในคดีอาญา 10 ประเภทแลว ปรากฏวา ในหลายอําเภอหรือหลายกิ่งอําเภอใหความสนใจในการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางจริงจังและตอเนื่อง แตในอีกหลายอําเภอหรือในอีกหลายกิ่งอําเภอ
ไมคอยใหความสนใจในเรื่องนี้ เทาที่ควร ผลักภาระใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจเปน
ผูรับผิดชอบแทน ทําใหสวนราชการอื่นหรือบุคคลทั่วไปเขาใจวาอํานาจการสอบสวนความผิดทาง
อาญาเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจเพียงฝายเดียว และไมมั่นใจวาพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองจะทําสํานวนคดีสงพนักงานอัยการไดนอกจากนั้นผลการดําเนินคดีหรือการสอบสวน
ความผิดคดีละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด และขอบังคับสุขาภิบาลในอดีตไมเปนที่ปรากฏ
มากนัก ซ่ึงเสียและบทบาทหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครองจึงไมคอยปรากฏตอ
สาธารณะ ดวยเหตุดังกลาวอาจมีผูหยิบยกเอาขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ เหลานั้น เปนขออางในการ
เสนอขอตัดอํานาจการสอบสวนความผิดทางอาญาของปลัดอําเภอและพนักงานฝายปกครองหรือ
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ตํารวจชั้นผูใหญ ในสวนของกระทรวงมหาดไทย ออกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครองทุกคนและทุกแหงมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ใหจังหวัดกําชับนายอําเภอและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอใหควบคุม
และตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครองอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาอยางจริงจังดวย 
 2. ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองศึกษากฎหมาย 10 ประเภท ที่มีผลใชบังคับอยู
ในปจจุบันในสวนที่เกี่ยวกับความผิดอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อจะไดทําการสอบสวนไดอยาง 
ถูกตอง เชน ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542 เปนตนมา มีการแกไขเพิ่มเติมฐานความผิดใหครอบคลุม
ขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น ก็ตองศึกษาวาความผิดใดอยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองที่จะทําการสอบสวนได นอกจากนั้นไดมีพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
ออกมาใชบังคับโดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474 
ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวก็อยูในกลุมกฎหมาย 10 ประเภท ที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองมี
อํานาจสอบสวนเชนกัน 
 3. ใหจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ แจงประสานไปยังเทศบาลและองคการบริหาร
สวนจังหวัดในเขตพื้นที่ทราบวา พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบและ
สอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ถามีความผิด
เกิดขึ้นและเกินอํานาจที่พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัดจะ
ดําเนินการได ใหสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจดําเนินการตอไป          
ขอปฏิบัติที่ยังเปนชองวางอยู เชน การฝาฝนขอบังคับตําบลยังไมไดกําหนดไวในขอบังคับดังกลาว 
กระทรวงมหาดไทยจะไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหครอบคลุมตอไป 
 4. ใหจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ ประชาสัมพันธใหสวนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไปไดทราบวา พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจสอบสวนความผิดทางอาญา
ในกฎหมาย 10 ประเภท ความผิดละเมิดเทศบัญญัติและความผิดละเมิดขอบัญญัติจังหวัด 
 5. ปจจุบันกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติอยูในระหวางประชุม
รวมกันเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตบทบาทหนาที่ของแตละฝายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญาอยูไดผลเปนขอยุติประการใดจะแจงใหทราบตอไป ดังนั้น ขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ
ใดที่ยังไมถูกยกเลิกโดยกฎหมายหรือผูมีอํานาจ ก็ใหถือปฏิบัติตอไปเทาที่ใหอํานาจหนาที่ไว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหอําเภอและกิ่งอําเภอทุกแหงในพื้นที่ทราบ และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 
(นายชนะศกัดิ ์ ยุวบูรณ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
กรมการปกครอง 
กองการสอบสวนและนิติการ 
โทร. (02) 2255518-9 
โทรสาร (02) 2218840 
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ที่ มท 0308/ว 1678  กรมการปกครอง 
   ถนนอัษฏางค กท. 10200 
  25  กันยายน  2535 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (เวนกรุงเทพมหานคร) 

 ดวยกรมการปกครอง ไดรับขอหารือของกรุงเทพมหานคร กรณีบุคคลยื่นคําขอมีบัตร 
เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุเกินกําหนด 90 วัน ซ่ึงตาม พ.ร.บ. บัตรประจําประชาชน พ.ศ. 2526 
มาตรา 12 กําหนดใหมีโทษปรับไมเกิน 200 บาท แตผูยื่นคําขอไมยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการเปรียบเทียบ โดยอางเหตุเดินทางไปอยูตางประเทศและใชหนังสือเดินทางแสดงตัว
เหมือนบัตรประจําประชาชน เพื่อเปนเหตุใหยกเวนโทษหรือไมมีความผิด 
 กรมการปกครองมีความเห็นตอกรณีดังกลาว บุคคลเจาของบัตรจะตองยื่นคําขอมีบัตร
ภายในกําหนด 90 วัน นับจากวันที่บัตรเดิมหมดอายุ ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 7 วรรคสอง โดยจะอางเหตุเพราะไปอาศัยอยูตางประเทศและถือ
หนังสือเดินทางเปนเหตุใหยกเวนโทษหรือไมมีความผิดนั้นไมได เพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้
มิไดบัญญัติเปนการยกเวนในเหตุดังกลาวไวแตประการใด พนักงานเจาหนาที่จึงตองทําการ
เปรียบเทียบปรับโดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนักเบาแหงขอหาและ
ฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ หากผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ หรือพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาไมอาจเปรียบเทียบไดไมวาดวยเหตุใดๆ ใหสงเรื่องและผูตองหาไปใหพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจตามกฎหมายดําเนินการตอไปโดยเร็ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528 ขอ 6 และ 
7 และโดยที่กรณีขอหารือดังกลาวเปนประโยชนสามารถใชเปนอุทาหรณในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนใหเปนไปโดยถูกตองในแนวทางเดียวกัน 
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 จึงขอใหจังหวัดแจงใหอําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ดังกลาวดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

สมศักดิ์  ศรีวรรธนะ 
(นายสมศักดิ์  ศรีวรรธนะ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมการปกครอง 

 
 
กองบัตรประจําตัวประชาชน 
งานอํานวยการทําบัตร 
โทร. (02) 2812150, 2812695 
โทรสาร 2823739 
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ดวนมาก 
ท่ี มท 0308/ว 1001  กระทรวงมหาดไทย 
  13  กันยายน  2521 
เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด

เทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496         จํานวน                                 ชุด 
 ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดพิจารณาเห็นเปนการสมควรประกาศให
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงในเขตเทศบาลทุกแหงท่ัว
ราชอาณาจักร มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ท้ังนี้ จึงไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 บัดนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 95 ตอนที่ 
66 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521 หนา 1969 ซึ่งไดแนบมาพรอมนี้ดวยแลว 
 อนึ่ง กระทรวงมหาดไทย ไดเรงดําเนินการรางขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมวางโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของ
เทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงในเขต
เทศบาล สามารถดําเนินการเปรียบเทียบไปดวยความสะดวกรวดเร็ว คลองตัวดีและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
คาดวาคงจะเตรียมการแลวเสร็จและใหเทศบาลสามารถดําเนินการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได
อยางชาภายในสิ้นป พ.ศ. 2521 นี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหเทศบาลทราบไวช้ันหนึ่งกอน 
  ขอแสดงความนับถือ 
  วิญู  อังคณารักษ 
  (นายวิญู อังคณารักษ) 
กรมการปกครอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทร. 2225873 
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(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง  แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
คดีละเมิดเทศบัญญัติ 

ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
----------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศกําหนดอํานาจการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติไวดังนี้ คือ 

 ใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงทุก
เทศบาล มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติในเขตเทศบาลนั้นได 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2521 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

(95 ร.จ. 1969 ตอนที่ 66 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2521) 
 
 
 
 

 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

138 ภาคผนวก 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. 2536 
-------------------- 

 เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เปนไปดวยความเรียบรอย
และเปนไปในแนวทางเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2536” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 สถานที่ทําการเปรียบเทียบใหใชศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดเวน
แตมีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา 
สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นก็ไดโดยใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกการ
เปรียบเทียบ 
 ขอ 4  การเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน
แตงตั้ง ถามชื่อ ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ช่ือบิดามารดา อาชีพ ที่อยู และรายละเอียดอื่นแลวบันทึกไว
ตามแบบบันทึกถอยคําของผูตองหาทายระเบียบนี้ 
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 ขอ 5 เมื่อผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจา
พนักงานทองถ่ินแตงตั้ง บันทึกการเปรียบเทียบตามแบบทายระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ
แหงการกระทําผิดความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ 
 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับภายในกําหนดสิบหาวันตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึง
เจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งเปรียบเทียบปรับแลว คดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 ขอ 6  ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับให
เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาตอไป 
 ขอ 7 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจาพนักงาน
ทองถ่ินแตงตั้งกําหนดแลวใหกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลวแตกรณีออกใบเสร็จรับเงินโดยใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
และ ผูรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินนั้น 
 ขอ 8 ในกรณีที่ไมมีผูแจงความนําจับเงินคาปรับกึ่งหนึ่งนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสง
เงินในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด 
 สําหรับเงินคาปรับตามมาตรา 48 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ใหแบงแกผูแจงความนําจับกึ่งหนึ่งและ
พนักงานเจาหนาที่พนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2536 
 
  พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 
   (ชวลิต  ยงใจยุทธ) 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย* 

วาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ 
การจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภบิาล พ.ศ. 2535 

-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย” วาดวยการเปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2535” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 พนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบนี้ ใหหมายความถึงพนักงานเจาหนาที่ตามความ
ในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 
 ขอ 5 สถานที่ทําการเปรียบเทียบตามปกติใหใชศาลาวาการของกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานเขต ศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงานเทศบาล และสํานักงานสุขาภิบาลเวนแตมีเหตุ
จําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา และ
สุขาภิบาลนั้นก็ได ทั้งนี้ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบ 

                                                 
* ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 70 หนา 30-31 15 มิถุนายน 2535 
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 ขอ 6 การเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยาน
ยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ใหพนักงานเจาหนาที่ถามชื่อตัว ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ บิดา
มารดา อาชีพ ที่อยูและรายละเอียดอื่น แลวใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคํา
ของผูตองหาทายระเบียบนี้ 
 ขอ 7 เมื่อผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการ
เปรียบเทียบตามแบบทายระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําผิด ความหนักเบาแหง
ขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ 
 เมื่อผูตองหาได ชําระคาปรับภายในกําหนดสิบหาวันตามที่พนักงานเจาหนาที่
เปรียบเทียบแลวคดีนั้นเปนอันระงับ 
 ขอ 8 ถาผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดี
กับผูตองหาตอไป 
 ขอ 9 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดแลวใหกรุงเทพมหานคร 
เทศบาลเมืองพัทยา และสุขาภิบาล แลวแตกรณีออกใบเสร็จรับเงิน โดยพนักงานเจาหนาที่และผูรับเงิน
เปนผูลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินนั้น 
 ขอ 10 เงินคาปรับนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงินในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล เมืองพัทยา และสุขาภิบาล 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2535 
 
  พลเอก อิสระพงศ  หนุนภักดี 
          (อิสระพงศ  หนุนภักดี) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 
 
 ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 
กระทรวงมหาดไทยจึงตองถายโอนอํานาจหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถ่ินและกฎหมายอื่นใหแกเทศบาลองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหาร
สวนตําบล แตขอบังคับที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรออกขอบังคับเพื่อ
วางระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเสียใหมซ่ึงขอบังคับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและ 
การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3   ใหยกเลิก 
  (1)  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี
ละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัดและขอบังคับสุขาภิบาล พ.ศ. 2521 
  (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี
ละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัดและขอบังคับสุขาภิบาล พ.ศ. 2522 
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 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นในสวนที่กําหนดไวแลว ที่ขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบังคับนี ้
 “ผูมี อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความถึง  ผูมี อํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหาร              
สวนจังหวัดและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 “ผูมี อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ” หมายความถึง  นายกเทศมนตรี                   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาแขวง หรือหัวหนาสวนราชการ
ในเขตเทศบาลนั้น 
 “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความถึง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหาร         
สวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
 “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล” หมายความถึง 
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ในเขตองคการบริหาร         
สวนตําบลนั้น 
 “พนักงานสอบสวนฝายปกครอง” หมายความถึง หัวหนาพนักงานสอบสวนและ
พนักงานสอบสวนตามขอ 3 ของขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 แหงเขตทองที่ซ่ึงมีอํานาจ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 “ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความถึง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความหรือ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ รวมทั้งกําหนดหรือปรับปรุงแบบพิมพ
ใหสอดคลองกับขอบังคับนี้ 
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หมวด 1 
อํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

   

 ขอ 6  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน  มีอํานาจและหนาที่
ดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 ขอ 7   ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินตามขอบังคับนี้มีขอบเขต
อํานาจดังตอไปนี้ 
  (1)  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
  (2)  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด        
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก         
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (3)  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล           
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
 ขอ 8   พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน
ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หมวด 2 
การดําเนินคดลีะเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

   

 ขอ 9 ใหนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร
สวนตําบล แลวแตกรณี ออกคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนเวรประจําวัน ประจํา
สํานักงาน หรือประจําที่ทําการไว 
 เมื่อมีการละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ใหดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
 การจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ 
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 ขอ 10 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเอง หรือ
ปรากฏวาผูใดซึ่งอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนผูตองหา ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีตาม
ขอ 7 ถามชื่อตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ บิดามารดา อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจงใหทราบถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวแจงขอหาใหทราบ 
 ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบคดีหรือสอบสวนดวยความรวดเร็ว
ตอเนื่องและเปนธรรม และตองใหโอกาสผูตองหาในการแกขอกลาวหาและแสดงขอเท็จจริง          
อันเปนประโยชนตอตนได 
 ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ทําหรือจัดใหทําการ
ใดๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบ
ประการใดๆ เพื่อจูงใจใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น 
 ขอ 11 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
 ในกรณีซ่ึงเปนความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวได
เทาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น 
 ขอ 12 กอนทําการเปรียบเทียบคดี ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีถามผูรองทุกขหรือ             
ผูกลาวโทษ และผูตองหา พรอมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อใหไดความแนชัดวา              
การกระทําที่เกิดขึ้นนั้นเปนความผิดตามขอบัญญัติทองถ่ินฉบับใดและอยูในอํานาจหนาที่ที่ตน         
จะทาํการเปรียบเทียบคดีไดตามขอบังคับนี้หรือไม 
 ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไดละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินแลวแตกรณี และ
อยูในอํานาจหนาที่ของตนที่จะทําการเปรียบเทียบคดีได ก็ไดดําเนินการเปรียบเทียบคดีใหแลว
เสร็จกอนคดีขาดอายุความไมนอยกวาสามสิบวัน โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด 
ความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ ทั้งนี้จะตองไมกําหนดจํานวนเงิน
คาปรับสูง หรือต่ํากวาโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 
 ในคดีที่มีคาทดแทน ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดีใหผูทําการ
เปรียบเทียบคดีกะประมาณจํานวนคาทดแทนตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คูความตกลงกัน 
 ขอ 13 คดีใดที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว แลวแตกรณี ทําการ
เปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได
เปรียบเทียบ 
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 ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหาผูเสียหาย
และความยินยอมลงในแบบพิมพที่กําหนด  แลวทําการเปรียบเทียบคดีโดยจดบันทึกการ
เปรียบเทียบคดีลงในแบบพิมพที่กําหนด เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนที่ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน 
 ถาผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี หรือมีการยินยอมตามวรรคสอง
แลวแตผูตองหาไมชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหบันทึกถอยคําหรือเหตุที่ไมชําระคาปรับ 
ไวในสํานวนการเปรียบเทียบ แลวสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจ
ดําเนินคดีตอไป 
 ขอ 14 คดีใดที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 7 (2) ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ
ดําเนินการดังนี้ 
  (1)  ในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว
ทําการเปรียบเทียบคดี โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบ           
ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหา ผูเสียหาย และ
ความยินยอมลงในแบบพิมพที่กําหนด  เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนที่ ผูมี อํานาจ
เปรียบเทยีบคดีกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน 
  (2)  ในคดีความผิดที่มี อัตราโทษจําคุกไม เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน           
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาวเห็นวาผูตองหาไมควรรับโทษ
ถึงจําคุก ใหอํานาจเปรียบเทียบคดี โดยกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและ
ผูเสียหายยินยอมตามนั้นก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหา ผูเสียหาย และความยินยอมลงในแบบพิมพ             
ที่กําหนดแลวทําการเปรียบเทียบคดีโดยจดบันทึกการเปรียบเทียบคดีลงในแบบพิมพที่กําหนด  
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกําหนดไวภายในเวลา              
อันสมควรแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบคดีแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
 ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี หรือยินยอมใหเปรียบเทียบคดีแตผูตองหา           
ไมชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกถอยคําหรือเหตุที่ไมชําระคาปรับ          
ไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี แลวสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจ
ดําเนินคดีตอไป 
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 ขอ 15 คดีใดเกินอํานาจของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่จะทําการเปรียบเทียบไดตามขอ 7 (2) ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีนั้นสงเรื่องให
พนักงานสอบสวนฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินคดีตอไป 
 ขอ 16 ในคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน โดยมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอม
เสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือพนักงานเจาหนาที่
กอนศาลพิจารณา ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน 
 ขอ 17 คดีที่ไดทําการเปรียบเทียบเสร็จแลวตามขอ 13 วรรคสอง และขอ 14 วรรคหนึ่ง 
ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบคดีไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จ หรือวันที่ผูตองหาชําระคาปรับแลว 
 ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองไมมีการแจงเปนอยางอื่นแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ตามวรรคหนึ่งในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบใหถือวาตามที่             
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดทําการเปรียบเทียบคดีไปนั้น พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นชอบดวย 
 ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีมีขอบกพรองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายใหสงคืนและใหผูทําการเปรียบเทียบคดีดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตามที่พนักงาน
สอบสวนฝายปกครองแจง 
 ขอ 18 คดีตามขอ 13 วรรคสาม และขอ 14 วรรคสอง ที่เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
และองคการบริหารสวนตําบล จะตองสงใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจ
ดําเนินคดีตอไป ใหสงไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายในสามวันทําการ  
นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได 
 เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองเปรียบเทียบคดี หรือดําเนินคดีเสร็จแลวใหแจงผลคดี
ใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเจาของเรื่องทราบดวย 

หมวด 3 
การดําเนินคดตีอไป 

   

 ขอ 19 เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองไดรับสํานวนการเปรียบเทียบคดีตามขอ 17 
แลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ถาเห็นวาสํานวนการเปรียบเทียบคดีนั้นมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีเพื่อแกไขใหถูกตอง แลวสงกลับคืนไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองเพื่อ
ดําเนินการตอไปโดยเร็ว 
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  (2)  ถาเห็นวาการเปรียบเทียบคดีนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบ
ไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี 
  (3)  ถาเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นวา         
ไมเห็นชอบพรอมเหตุผลไวในสํานวนแลวดําเนินการตอไป 
 สํานวนการเปรียบเทียบคดีที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมาย เมื่อพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว ใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเพื่อเก็บรักษาไว 
 ขอ 20 ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวยกฎหมาย
ตามขอ 19 (3) ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (1)  กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูตองหามิไดกระทําความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือสิทธิในการนําคดีมาฟองไดระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีนั้นแลวสงสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการในเขตอํานาจ 
  (2)  กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูตองหามิไดกระทําความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถ่ินแตเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
เห็นวาการกระทําความผิดตามกฎหมายนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของตนที่จะทําการเปรียบเทียบคดี 
หรือสอบสวนได ก็ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีหรือสอบสวนตอไป แตถาเห็นวาไมไดอยูใน
อํานาจหนาที่ของตน ใหรีบสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนผูมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตอไป 
  (3)  กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกําหนด
จํานวนเงินคาปรับสูงหรือต่ํากวาอัตราโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี หรือสอบสวนตอไป 
  (4)  กรณีที่เห็นวา ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุอ่ืน ใหพนักงานสอบสวน           
ฝายปกครองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองแจงเหตุที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นไปใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีแลวแตกรณี ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบคดี 
พรอมกับแจงใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแจง
ผูตองหามารับเงินคาปรับคืน โดยใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับเงินไวเปนหลักฐาน 
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 ขอ 21 เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองไดรับเรื่องตามขอ 15 ใหตรวจสอบและ
พิจารณาวาคดีความผิดดังกลาวมีอัตราโทษที่อยูอํานาจของตนจะทําการเปรียบเทียบคดีไดหรือไม
ถาเห็นวาคดีความผิดนั้นอยูในอํานาจที่จะทําการเปรียบเทียบคดีไดก็ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดี
โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหา
เปนสําคัญแตถาพิจารณาเห็นวาเปนคดีความผิดที่ไมอยูในอํานาจที่จะทําการเปรียบเทียบคดีได               
ก็ใหดําเนินการสอบสวนเปนคดีสามัญตอไป โดยใหนําหลักเกณฑวิธีการเปรียบเทียบและ                
การสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีอาญา
บางประเภท พ.ศ. 2521 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ถาเห็นวาคดีนั้นไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนอื่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตอไปภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนักงาน
สอบสวนฝายปกครองมีความเห็น 
 ขอ 22 การดําเนินคดีกับผูตองหาในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวของมาบังคับใช แลวแตกรณีดวย 
 ขอ 23  สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีโดยปกติใหใชสํานักงานเทศบาลที่ทําการแขวง
ของเทศบาล สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
แลวแตกรณี เวนแตมีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบคดี ณ ที่ใดภายในเขตเทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึก
การเปรียบเทียบคดีนั้นดวย 
 สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีของพนักงานฝายปกครองโดยปกติ
ใหใชที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ เวนแตมีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบคดี ณ ที่ใด
ภายในเขตอํานาจก็ได ทั้งนี้ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบคดีนั้นดวย 

หมวด 4 
การปฏิบตัิตอของกลาง 
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 ขอ 24 การปฏิบัติตอของกลาง เร่ืองใดที่ไมไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ใหนําความ
ในขอบังคับการเก็บของกลางกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2480 และที่แกไขเพิ่มเติมมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 25 ผูมีหนาที่รักษาของกลาง ไดแก 
  (1)  นายกเทศมนตรี หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
  (2)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (3)  นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 ใหผูมีหนาที่รักษาของกลางตามวรรคหนึ่งมีหนาที่รักษาของกลางจนกวาคดีถึงที่สุด        
ไมวาคดีนั้นจะอยูในอํานาจเปรียบเทียบคดีของตนหรือไม 

 
หมวด 5 

แบบพิมพและคาปรับ 
   

 ขอ 26 การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ใหใชแบบพิมพที่กําหนดแนบทาย
ขอบังคับนี้ 
 ขอ 27 การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง ใหใชแบบพิมพ คบ. 1 และ คบ. 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท พ.ศ. 2521 
 ขอ 28 เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของเทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดย
ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและผูรับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินนั้น 
 เงินคาปรับตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
องคการบริหารสวนตําบล นั้น 
 ขอ 29 ในคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
องคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี
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แทน เมื่อผูตองหาชําระเงินคาปรับแลวใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองออกใบเสร็จรับเงิน โดย
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองและผูรับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินนั้น 
 เงินคาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติใหเปน
รายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือขององคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
การปฏิบัติในสวนนี้ใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง 
 ขอ 30 การคืนเงินคาปรับและการถอนเงินคาปรับ 
  (1) กรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล ทําการเปรียบเทียบคดีโดย           
ไมชอบดวยกฎหมายใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว จัดการ
คืนเงินที่ปรับแลวนั้นใหผูตองหาไป 
  (2)  กรณีพนักงานอัยการเห็นวา การเปรียบเทียบคดีของพนักงานสอบสวน         
ฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําเรื่องขอถอนเงินคาปรับ
ดังกลาวจากกระทรวงการคลังหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี และจัดการคืนเงิน             
ที่ปรับใหแกผูตองหาไป 

บทเฉพาะกาล 
   

 ขอ 31 คดีละเมิดเทศบัญญัติ คดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดและคดี
ละเมิดขอบังคับสุขาภิบาลที่ยังอยูในระหวางการดําเนินคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือ
พนักงานสอบสวนอื่นใดในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ หรือความผิดที่เกิดกอนวันที่ขอบังคับนี้ใช
บังคับใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนดําเนินการตอไป 
ตามขอบังคับเดิม จนกวาคดีจะถึงที่สุด 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 
โภคิน  พลกุล 

(นายโภคิน  พลกุล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี   119/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก 
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค   

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน  
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน      
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                 ส่ัง ณ วันที ่ 12  เมษายน พ.ศ. 2549 
 
   ชัยพฤกษ ดิษฐอํานาจ 
   (นายชยัพฤกษ ดิษฐอํานาจ) 
   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่11 
พิจารณารางมาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต และมาตรฐานดานการเปรยีบเทียบปรับ  

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119 /2549 ลงวันท่ี   เมษายน 2549 
--------------------------------------------------------- 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประธานคณะทํางาน  
 (กลุมภารกจิดานการศึกษาวจิัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 ทองถ่ิน และมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรอียุธยา คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คณะทํางาน 
5. นากเทศมนตรนีครระยอง คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลบางปู จังหวดัสมุทรปราการ คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลปลายบาง จังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีตําบลสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลไรขิง จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตลาด จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร จังหวดัระยอง คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเพรียง จังหวดัสมุทรปราการ คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม จังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลไทรนอย จงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
21. ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 



 

 

22. ทองถ่ินจังหวดัปทุมธานี คณะทํางาน 
23. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
24. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
25. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน คณะทํางาน 
28. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
30. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน สํานักมาตรฐาน คณะทํางาน 
 การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
31. ผูแทนกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
32. ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน คณะทํางาน 
33. ผูแทนกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง คณะทํางาน 
34. ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย คณะทํางาน 
35. ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
36. ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  คณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ที่ปรึกษา 
 
1.  นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.  นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  วาที่ ร.ต. ธานนิทร  ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริการกิจการ 
   บานเมืองที่ด ี
3. นายวีระศักดิ ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน 
4. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
5.  นายดษุฎ ี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
6.  นายชัยสิทธิ ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
7. นายวีรพันธ ศุภภัควรุจา ผูอํานวยการสวนวินิจฉยัและกํากับดูแล 
8.  นายอวยชยั พัศดุรักษา เจาพนกังานปกครอง 7ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนกังานปกครอง 7ว 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนกังานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชน ี เหรา พนักงานบนัทกึขอมูล 
 



 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

 
1. ผศ.ดร.วิพุธ อองสกุล หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. นางสาวอุรวณี  กนกพฤกษ ผูจัดทํา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับมาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
 

1. วาที่ ร.ต. ธานนิทร   ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
   กิจการบานเมอืงที่ดี 
2. นายวีรพันธ ศุภภัควรุจา ผูอํานวยการสวนวินิจฉยัและกํากับดูแล กรรมการ 
3. นายดษุฎ ี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ กรรมการ 
4. นายอวยชยั พัสดุรักษา เจาพนกังานปกครอง 7ว กรรมการ 
5. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 กรรมการ 
 


