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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา
ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
การเปรียบเทียบปรับเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการดําเนินการ
ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว โดยเปนมาตรการบังคับใชกฎหมายที่ชวยในการดูแลสังคมใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งการเปรียบเทียบปรับมีกฎหมายบางฉบับไดใหอํานาจองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดําเนินการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
เปรียบเทียบปรับจากสวนราชการอื่นใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พ.ร.บ. มาตรา
ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 เปนตน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเปรียบเทียบ
ปรับไดถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความเปนธรรม จึงไดกําหนดแนวทางการ
เปรียบเทียบปรับนี้ขึ้น โดยรวบรวมกฎหมายตางๆ ที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
บังคับใชกฎหมายตางๆ ในปจจุบัน ทั้งกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง
กฎหมายที่มีการถายโอนภารกิจในการเปรียบเทียบปรับ และกฎหมายที่มีแผนจะถายโอนภารกิจใน
การเปรียบเทียบปรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
พรอมกันนี้ ยังไดแสดงรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ขอบเขต
อํานาจในการเปรียบเทียบคดี ฐานความผิดและอัตราคาปรับที่เกี่ยวของ และแบบพิมพตางๆ ที่ตอง
ใชตามกฎหมาย สําหรับกฎหมายแตละฉบับดวย

วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเปรียบเทียบ และ
สอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นและเปรียบเทียบคดีตามที่กฎหมายใหอํานาจไวไดอยาง
ถูกตอง
บทที่ 1 บทนํา
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ขอบเขต
มาตรฐานฉบับนี้ เปนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีการเปรียบเทียบปรับของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ในความผิดที่มีอัตราโทษไมสูง
กวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยรวบรวม
กฎหมายที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายที่ถายโอนภารกิจในการเปรียบเทียบ
ปรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. กฎหมายที่ ใ ห อํ า นาจแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการเปรี ย บเที ย บปรั บ
ไวแลว
-

-

2

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
สวนทองถิ่นเทานั้น ตามมาตรา 93)
พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
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2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
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. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 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
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายไดใหอํานาจ
การเปรียบเทียบปรับไวแลวกับกฎหมาย ที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการเดิม จึงไดจําแนก
กฎหมายที่ ใ ห อํ า นาจแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการเปรี ย บเที ย บปรั บ ได ทั น ที ตาม
พระราชบัญญัติ โดยไมตองออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกฎหมายที่ให
บทที่ 1 บทนํา
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อํานาจเปรียบเทียบปรับได แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองออกขอบัญญัติใหสอดคลองสภาพ
การใชกฎหมายในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งกฎหมายทั้งสองลักษณะขางตนได
จําแนกไวแลวในบทที่ 2 ตารางที่ 2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดตาม
กฎหมาย และตารางที่ 2.2 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งออกเทศบั ญ ญั ติ / ข อ บั ญ ญั ติ ต าม
กฎหมายจึงจะสามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับได

4

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การเปรี ย บเที ย บคดี ต ามกฎหมายต า งๆ ที่ อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นมี อํานาจในการดํ าเนิ นการไดนั้นสามารถแบง ไดเ ปน 2 ลักษณะ
ใหญๆ กลาวคือ การเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดบทบัญญัติ
ของตัวกฎหมายนั้นโดยตรง และการเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น (ตามที่กฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่นไว)
1. การเปรี ยบเทียบคดี อันเนื่องมาจากการละเมิดบทบัญ ญัติแห งพระราชบั ญญัติ
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 โดยจะระบุถึง
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมี
อํานาจในการเปรียบเทียบคดี
 การตรวจสอบวามีบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นแก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ไม (ซึ่ ง รายละเอี ย ดอํ า นาจในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่น สามารถดูไดจากตารางที่ 2.2)

บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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ตารางที่ 2.1 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติ

อํานาจในการเปรียบเทียบคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานความผิด

ตาม

พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช 2456
พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475

เฉพาะมาตรา 69 แหง
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
เบี้ยปรับเงินเพิ่มตางๆ

คําสั่งที่
320/2547

พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอด
ยานยนตในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. 2510

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ

6

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี
ในกรณีที่ อปท.
ไมมีอํานาจ
เจาพนักงาน
สอบสวน

มาตรา 44 เจาพนักงาน
(แกไขตาม สอบสวน
พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2543
มาตรา 8 ทวิ เจาพนักงาน
สอบสวน

ทุกความผิด
(เฉพาะเทศบาล)
ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือมีโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น
-

-

มาตรา 4

มาตรา 57

นายอําเภอ

-

มาตรา 38

เจาพนักงาน
สอบสวน

-

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน
พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน
พ.ศ.2528

พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534

อํานาจในการเปรียบเทียบคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี
ในกรณีที่ อปท.
ไมมีอํานาจ
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี
ประกอบดวยผูว า
ราชการจังหวัด
อัยการจังหวัดและ
หัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัด
เจาพนักงาน
สอบสวน

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น
มาตรา 10

ฐานความผิด

ตาม

-

มาตรา 74

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว

มาตรา 22

ไมมี (หรือหากมีการ
ออกขอบัญญัตทิ องถิน่
สามารถเปรียบเทียบ
ปรับไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเปรียบเทียบ
และสอบสวนคดี
ละเมิดขอบัญญัติ
ทองถิ่น พ.ศ. 2547)
ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว

-

เจาพนักงาน
สอบสวน

มาตรา 11

มาตรา 51

เจาพนักงาน
สอบสวน

-

-

บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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พระราชบัญญัติ

อํานาจในการเปรียบเทียบคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานความผิด

ตาม

พระราชบัญญัติการ ความผิดที่มีโทษปรับ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สถานเดียว หรือมี
โทษจําคุกไมเกิน
1 เดือนหรือปรับไม
เกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 85

พระราชบัญญัติโรคพิษ ทุกความผิดตาม
สุนัขบา พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ
และมีระเบียบกรม
ปศุสัตววาดวยการ
เปรียบเทียบปรับ
พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติรักษา ทุกความผิดตาม
ความสะอาดและความ พระราชบัญญัติ และ
เปนระเบียบเรียบรอย มีระเบียบกระทรวง
ของบานเมือง
มหาดไทย วาดวยการ
พ.ศ.2535
เปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2536

มาตรา 26
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มาตรา 48

ผูมีอํานาจในการ มีบทบัญญัติให
เปรียบเทียบคดี
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ในกรณีที่ อปท.
ทองถิ่น
ไมมีอํานาจ
คณะกรรมการ
มาตรา 20, 32, 35,
เปรียบเทียบคดี
37, 40, 43, 63
ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัด
อัยการจังหวัด
และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด
อธิบดีหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจาก
อธิบดีหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา 14
หรือผูซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งและ
พนักงานสอบสวน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติมาตรา
ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542

อํานาจในการเปรียบเทียบคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานความผิด

ตาม

เฉพาะความผิดที่
เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
ระบบกําจัดของเสียที่
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดใหมขี ึ้น
เทานั้น

มาตรา 93

-

-

พระราชบัญญัติการขุด ทุกความผิด ยกเวน
ดินและถมดิน
มาตรา 35 วรรคสอง
พ.ศ. 2543

มาตรา 42

ผูมีอํานาจในการ มีบทบัญญัติให
เปรียบเทียบคดี
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ในกรณีที่ อปท.
ทองถิ่น
ไมมีอํานาจ
ประธานสุขาภิบาล
ผูวาราชการจังหวัด
และปลัดเมืองพัทยา

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

-

มาตรา 8
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2. การเปรียบเทียบคดี อันเนื่องมาจากการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
ในบางกรณี กฎหมายแม บ ทไม ไ ด ใ ห อํ า นาจในการเปรี ย บเที ย บคดี แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น แตใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่นไว
ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามที่กฎหมายแมใหอํานาจ
ไว แ ล ว องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็ ส ามารถดํ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บปรั บ ได ต ามข อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547
มี ก ฎหมายบางฉบั บ ให อํ า นาจในการเปรี ย บเที ย บคดี กั บ องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมไดอีก ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นและเปรียบเทียบปรับในสวนที่เพิ่มเติมนั้นไดดวย
กฎหมายตางๆ ที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
มีดังนี้
ตารางที่ 2.2 อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
พระราชบัญญัติ
อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
พระราชบัญญัติจัด - กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนต
ระเบียบการจอด
ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะ
ยานยนตในเขต
สําหรับยานยนตแตละชนิดหรือ
เทศบาลและ
ประเภท
สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 - กําหนดระเบียบการจอดยานยนตใน
ที่จอดยานยนต
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยาน
ยนตไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
- กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต
ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการ
ยกเวนคาธรรมเนียม

10
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มาตรา
4

หมายเหตุ
-

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
ตามมาตรา 8 โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้
- กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง

มาตรา
10

จากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและ
ไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี

- ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น

พระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528

หมายเหตุ
กรณีขอบัญญัติ
ทองถิ่นขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเปนชอบ

- หลักเกณฑและอัตราการหักเงิน
คาธรรมเนียมการตรวจแบบกอสราง
เพื่อจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนแก
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลน

64 ทวิ

-

คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
- เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
- ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขใน
การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน
- วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ
ตลอดจนการใชหรือการรักษา
ยานพาหนะและเครื่องใชในการนี้
ใหตองดวยสุขลักษณะ

11

ตองออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได
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พระราชบัญญัติ

อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
- หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 6 หรือมาตรา 7 จะตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน การสง
รายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนการ
สาธารณสุขและอนามัยของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติการ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535
การกํากับดูแลการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
การกํากับดูแลตลาด
การกํากับดูแลการขายของในตลาด
การควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับ
หนังสือรับรองการแจง
การควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ
การกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา
11

หมายเหตุ
ตองออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได

20

ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอาํ นาจ
ออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น

32
35
37
40

43
63

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535

อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
คาธรรมเนียมรักษาความสะอาด การ
ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตาม
ถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดประกาศหามไว

มาตรา
14

หมายเหตุ
-

พระราชบัญญัติการ ตามมาตรา 6 มีเงื่อนไขดังนี้
ขุดดินและถมดิน
- กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
พ.ศ. 2543
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
- ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น

มาตรา 8

ในกรณีออก
ขอบัญญัติทองถิ่นขัด
หรือแยงกับ
กฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
และไดรับอนุมตั ิจาก
รัฐมนตรี

หากพบการกระทําความผิด องคกรปกครองส วนทองถิ่นสามารถดํ าเนิ นการลงโทษได
ตามอํานาจหนาที่ เชนการออกคําสั่งใหดําเนินการแกไข หยุดกิจกรรม พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(ถามี) และการเปรียบเทียบปรับ โดยตรวจสอบกอนวาตองออกคําสั่งหรือไม การเปรียบเทียบปรับตอง
ตรวจสอบว าความผิ ดดั งกล าวเป นความผิ ดที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นสามารถดํ าเนิ นการ
เปรียบเทียบปรับได และมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร หรือถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมี
อํานาจการเปรียบเทียบคดีตองดําเนินการอยางไร เปนตน
ในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตอผูกระทําความผิดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น สามารถแบงออกได ดังนี้
1. กรณีเปนพนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจา หนาที่ ตามกฎหมาย จะมีอํา นาจในการดํา เนินการตามที่ ระบุไวใ น
กฎหมายฉบับนั้นๆ เชน ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 30 ระบุวา
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา 17 หรือการถมดิน
ตามมาตรา 26 ซึ่งกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี เปนตน
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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2. กรณีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย ซึ่งทําใหพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจในการปฏิบัติตามที่ระบุในประมวลกฎหมายอาญา
เชน การเขาตรวจ/คนสถานที่ การออกคําสั่งทางปกครองตางๆ เปนตน
3. กรณีเปนเจาพนักงานสอบสวน
กรณีกฎหมายฉบับใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานสอบสวน ซึ่ง
จะตองมีการบันทึกคําใหการ พรอมทั้งทําความเห็นและสํานวนการสอบสวน เสนอตอพนักงาน
อัยการอีกดวย
การกระทําความผิดสามารถแบงออกได 4 ประเภท ดังนี้
1. การฝ าฝ นบทบั ญญัติแหงกฎหมายตา งๆ เช น พระราชบั ญญัติ พระราชกํา หนด
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น
2. การฝาฝนประกาศของราชการสวนทองถิ่น
3. การฝาฝนคําสั่งตามกฎหมาย เชนคําสั่งใหปรับปรุงแกไข
4. การขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมาย เชนการขัดขวางการเขา
ตรวจสถานประกอบกิจการ เปนตน

การดําเนินการบังคับทางกฎหมาย
ในการดํ า เนิน การบั ง คั บ ทางกฎหมาย มีขั้ นตอนหลั กคื อ เมื่ อ องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิดหรือไดรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําการรวบรวมหลักฐาน
การกระทําความผิดเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมาย และดําเนินการ
บังคับทางกฎหมายตามอํานาจที่ โดยการรวบรวมหลักฐานการกระทํา
ความผิด จะตองดําเนินการสืบสวน เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานแหงการกระทําความผิด
หรือการฝาฝนกฎหมาย เชนการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย การฝาฝนคําสั่ง หรือการละเมิด
ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุ หรือสอบปากคําผูเห็นเหตุการณหรือผูไดรับความเดือดรอน และทําบันทึกหรือรายงานผล
การตรวจสอบ รวมทั้งอาจถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบ
14
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รายงานการตรวจสอบ
เขียนที่ .........................................
วันที่ ............................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของเจาหนาที่
เรียน ...................................................
ขาพเจา .......................................... ตําแหนง ............................. ไดดําเนินการตรวจสอบ
.................................................................ของ......................................... ตั้งอยูที่.............................
...........................................................................................................................................................
ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ซึ่ง สอดคลอง / ไมสอดคลอง กับ .....................................................................................................
ที่ระบุวา ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ดังนั้น ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................พยาน ลงชื่อ ...........................................ผูตรวจสอบ/รายงาน
( ..............................................)
(...............................................)
ตําแหนง ..........................................
ตําแหนง .............................................
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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หลังจากการตรวจสอบ ตองมีการพิจารณาความผิดตามกฎหมาย หากพบวามีความผิดให
ดําเนินการบังคับทางกฎหมายตอไป โดยดําเนินการบังคับทางกฎหมายนั้น สามารถแบงออกได
3 ลักษณะ ดังนี้
1. การออกคําสั่งทางปกครอง
2. การดําเนินคดี
3. การเปรียบเทียบปรับ
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1. การออกคําสั่งทางปกครอง
การออกคําสั่งทางปกครอง เปนการดําเนินการเพื่อบังคับใหผูกระทําความผิดหยุด
ดําเนินการหรือแกไขการกระทําความผิดนั้นใหถูกตอง เชนคําสั่งใหดําเนินการแกไข คําสั่งใหหยุด
ประกอบกิจการ คําสั่งพักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดใหความหมายไวของคําสั่งทางปกครองไว ดังนี้
มาตรา 5 “คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยการอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยหากผูไดรับคําสั่งฝาฝนจะมีความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนด และในการ
ออกคําสั่งทางปกครอง จะตองระบุเหตุผล และกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไดดวย ตามที่ระบุใน
มาตรา 37 และมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนี้
มาตรา 37 คํา สั่งทางปกครองที่ทํ า เป นหนั งสื อและการยืนยันคํ าสั่งทางปกครองเป น
หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง นายกรั ฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
กําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสาร
แนบทายคําสั่งนั้นก็ได
มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
ดังกลาวไวดวย
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ
โตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ
ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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การออกคําสั่งทางปกครองนั้น มีหลายลักษณะ ไดแก
1. คําสั่งใหปรับปรุงแกไข
2. คําสั่งพักใชใบอนุญาต
3. คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
4. คําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ หรือระงับการกระทํา
ในตัวอยาง จะแสดงคําสั่งทางปกครองทั้ง 4 ลักษณะ โดยมีลําดับการออกคําสั่งดังนี้
1. เมื่อพบการกระทําความผิด ใหออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไขกอน
2. หากยังไมปรับปรุงแกไขตามคําสั่ง ใหออกคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ หรือ
พักใชใบอนุญาต
3. หากหลังจากไดรับคําสั่งพักใชใบอนุญาตแลว ยังไมปรับปรุงแกไข ใหออก
คําสั่งพักใชใบอนุญาตอีกครั้ง
4. หากถูกสั่งพักใชใบอนุญาตสองครั้งแลว ยังไมดําเนินการแกไข ใหออกคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ อาจไมไดกําหนดลําดับขั้นตอนการออกคําสั่งดังที่ยกตัวอยาง
โดยอาจใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ โดยไมจําเปน
ตองออกคําสั่งใหดําเนินการแกไขปรับปรุง ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนําตัวอยาง
คํา สั่ งต า งๆ เหลา นี้ ไปประยุกต ใ ช สามารถทํา ได ถ า ต องการออกคํา สั่ งใหห ยุ ดดํา เนินกิ จ การ
ชั่วคราว โดยไมออกคําสั่งใหดําเนินการแกไขสามารถทําไดเชนกัน
รายละเอียดของหลักเกณฑเงื่อนไขในการออกคําสั่งตางๆ ตามกฎหมายแตละฉบับ จะได
กลาวถึงในรายละเอียดในวาดวย การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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ตัวอยาง

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ที่ .......... / .............
วันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ...........
เรื่อง คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข
เรียน ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย รายงานการตรวจสอบของเจาพนักงาน
ตามที่นาย/น.ส./นาง................................................ตําแหนง......................................................
ไดดําเนินการตรวจสอบ ............................................. ของ ............................................................ ตั้งอยูที่
.....................................................................................................................................................................
พบวาทานไดกระทําผิดตามมาตรา ........................... แหงพระราชบัญญัติ..................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา................ แหงพระราชบัญญัติ.................................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําสั่งใหทานปรับปรุง ดังนี้..................................................................
.....................................................................................................................................................................
ภายในกําหนด .......... วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้ หากไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาดังกลาว จะมี
โทษจําคุกไมเกิน ......................... หรือปรับไมเกิน ...................... หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ..............
(และจะดําเนินการออกคําสั่งใหหยุดกิจการ หรือพักใชใบอนุญาต แลวแตกรณีตอไป)
หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตอ....
................................................................................. ได ภายใน ................. นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตน
ขอแสดงความนับถือ
.......................................................
( ............................................... )
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตัวอยาง

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ที่ .......... / .............
วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ.........
เรื่อง คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหพักใชใบอนุญาต
เรียน ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข
ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น ไดมีคําสั่งที่ ........ / ........ ลงวันที่ ……....…….ตามสิ่งที่สงมาดวย
ใหทานซึ่งเปนเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยู บานเลขที่.............ถนน..............……….…
ตําบล …...…....…..…. อําเภอ ………...…...…. จังหวัด ………..............…….. ดําเนินการปรับปรุง
แกไข แตปรากฏวาทานมิไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําสั่งดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คําสั่ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ....................................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําสั่งใหพักใชใบอนุญาตของทานเปนเวลา ........................ วัน ดังนั้น
จึงใหทานหยุดดําเนินกิจการเปนเวลา.................วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้ จนกวาจะไดปรับปรุงแกไข
ตามคําสั่งที่........../ ............หากทานยังคงดําเนินการตอไป จะมีโทษตามมาตรา ...................... ที่บัญญัติวา
............................... .....................................................................................................................................
เมื่อครบกําหนด..........วัน หากทานไมปรับปรุงแกไข จะไดรับโทษตามที่บัญญัติไว…..............................
หากทานเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ทานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตอ..
............................................................. ภายใน .................................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตน
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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ตัวอยาง

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ที่ .......... / .............
วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ............
เรื่อง คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหเพิกถอนใบอนุญาต
เรียน ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข
สําเนาคําสั่งใหพักใชใบอนุญาต จํานวน 2 ฉบับ
ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น ไดมีคําสั่งใหปรับปรุงแกไขและคําสั่งใหพักใชใบอนุญาต
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ซึ่งทานในฐานะเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยูบานเลขที่...........
ถนน …………..ตําบล …………......……. อําเภอ ……….......……...……. จังหวัด …………………..
มิไดดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือหยุดดําเนินกิจการเพื่อปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
คําสั่งขางตน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ..........................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของทาน ใบอนุญาตเลขที่………....…........
ดังนั้น ทานจึงตองหยุดดําเนินกิจการ นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้ หากทานยังคงดําเนินการตอไปจะมีโทษ
ฐานประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาตตามมาตรา ….......….......ที่บัญญัติวา............................................
หากทานเห็ น ว า ไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรม ท า นมีสิท ธิ อุ ท ธรณ คําสั่ งของเจ า พนั ก งาน
ทองถิ่นตอ .................................................... ได ภายใน .......................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตน
ขอแสดงความนับถือ
.......................................................
( ............................................... )
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตัวอยาง

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ที่ .......... / .............
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........
เรื่อง คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ
เรียน ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไข
ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น ไดมีคําสั่งที่ ........ / ......... ลงวันที่ ………..……….ตามสิ่งที่
สงมาดวย ใหทานซึ่งเปนเจาของ/ผูครอบครองสถานประกอบการ ตั้งอยู บานเลขที่ .........ถนน …………
ตําบล ………………..…. อําเภอ ………………. ……. จังหวัด ………………....… ดําเนินการปรับปรุง
แกไข แตปรากฏวาทานมิไดปรับปรุงแกไขตามคําสั่งดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง โดย
ไมมีเหตุผลอันควรนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.............. แหงพระราชบัญญัติ.......................................
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น จึงขอออกคําสั่งใหทานหยุดดําเนินกิจการเปนการชั่วคราว นับแตวันที่ไดรับ
คําสั่งนี้ จนกวาจะไดปรับปรุงแกไข ตามคําสั่งที่ ........ / ......... หากทานยังคงดําเนินการตอไป จะมีโทษ
ตามมาตรา ….......… คือที่บัญญัติวา............................................................................................................
หากทานเห็ น ว า ไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรม ท า นมีสิท ธิ อุ ท ธรณ คําสั่ งของเจ า พนั ก งาน
ทองถิ่นตอ ................................................. ได ภายใน ..........................วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําสั่งขางตน
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
(
)
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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2. การดําเนินคดี
กฎหมายสวนใหญจะมีบทกําหนดโทษในรูปแบบเปน การลงโทษทางอาญา ไดแก
โทษปรับ โทษจําคุก โทษทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งการดําเนินการลงโทษทางอาญานี้เปนอํานาจของศาล
ยุติธรรม โดยในสวนของการดําเนินคดีฟองศาลนั้น มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการสืบสวน โดย
- รวบรวมพยานหลั กฐานการฝ า ฝนกฎหมาย เช นการฝา ฝ นบทบัญญั ติแห ง
กฎหมาย การฝาฝนคําสั่ง หรือการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ (เชน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ของพนักงานเจาหนาที่)
- แจงขอกลาวหาตอผูตองหา โดยระบุฐานความผิดอะไร ตามกฎหมายฉบับใด
มาตราอะไร
- เสนอความเห็นตอผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่ง
การรองทุกขหรือเปรียบเทียบคดี โดยทําเปนหนังสือรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน หรือแบบ
แจงเรื่องใหเปรียบเทียบคดี แลวแตกรณี
พนักงานสอบสวน ดําเนินการสอบสวน โดย
- รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เชนพยานเอกสาร พยานวัตถุ ตัวผูกระทําผิด
- ทําบันทึกคําใหการ โดยอาจสอบปากคําเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของดวย
- ทําความเห็นหรือดํา เนินการเปรียบเทียบคดีพร อมสํ านวนสอบสวนเสนอ
พนักงานอัยการ
(ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า ไม ส มควรต อ งโทษถึ ง จํ า คุ ก เจ า พนั ก งานสอบสวนสามารถ
เปรียบเทียบปรับไดในความผิดโทษปรับสถานเดียว ไมเกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 37 และมาตรา
38 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
พนักงานอัยการ
- พิจารณาสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานเพื่อสั่งฟองหรือไมฟอง
- หากพิจารณาไมฟอง ตองออกคําสั่งไมฟองคดี
- หากพิจารณาฟองคดี อัยการจะออกคําสั่งฟอง และทําคําฟอง เพื่อยื่นตอศาล
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ศาล
- ศาลพิจารณารับฟอง ถาคําฟองถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งนัดสืบพยาน
- พิจารณาสืบพยาน ทั้งพยานโจทกและพยานจําเลย และวินิจฉัยตัดสินคดี
ในกฎหมายบางฉบับอาจใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เปน
พนั ก งานสอบสวนด ว ย ซึ่ ง ในกรณี นี้ ท างองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถดํ า เนิ น การ
สอบปากคํา รวบรวมพยานหลักฐาน บันทึกคําใหการ ทําสํานวนการสอบสวนเสนอตอพนักงาน
อัยการได โดยไมตองรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ
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ตัวอยาง

ที่ ........................

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

เรื่อง ขอใหดําเนินคดี .........................................................
เรียน เจาพนักงานสอบสวน ..............................................
สิ่งที่สงมาดวย .........................................................จํานวน .................... ฉบับ
ดวย............................................................. ของ ................................................ไดตรวจ
พบวา นาย/นาง/นางสาว ................................... เปน .................................... บานเลขที่ ..............
หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ............................... ตําบล ...................................
อําเภอ .............................. จังหวัด ..................................... ไดกระทําการ ..................................
ซึ่งมีความผิดตามมาตรา.......................... แหงพระราชบัญญัติ....................... และมีความผิดตาม
มาตรา........... ตามเอกสารหลักฐานที่สงมาดวยนี้
ในการนี้.............................................................................................มีความประสงคจะดําเนินคดี
.............................................................. ซึ่งกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาว จึงมอบอํานาจให
.............................................. เปนผูรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีแกบุคคลดังกลาว
ตลอดจนใหขอมูลตางๆ และเปนผูประสานงานกับพนักงานสอบสวนจนกวาคดีจะแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
( ............................................... )
เจาพนักงานทองถิ่น
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ตัวอยาง

ที่............................................

แบบแจงเรื่องใหเปรียบเทียบคดี
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
......................................................................
วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. ...................

เรื่อง ขอใหเปรียบเทียบคดี
(ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี)
เรียน ...................................................................
(เอกสารหลักฐาน)
สิ่งที่สงมาดวย ..........................................................................................
จํานวน ................. ฉบับ
แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น จํานวน ................. ฉบับ
ตามที่เจาพนักงาน................................................................................................... ไดดําเนินคดี
(ฝาฝนขอกําหนดทองถิ่น / ไมปฏิบัติตามคําสั่ง / อื่นๆ)
ตรวจสอบกรณี………………………………..............................................................................................
(เจาของ/ผูครอบครอง)
พบวา นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เปน .....................................................
อยูบานเลขที่............. หมู.......... ตรอก/ซอย....................................... ถนน..................................................
ตําบล..................................... อําเภอ......................................... จังหวัด......................................................
(กระทําความผิด.... / ฝาฝนขอกําหนดทองถิ่น... / ไมปฏิบัติตามคําสั่ง.... / อื่นๆ)
ได..................................................................................................................................................................
ซึ่งมีความผิดตามมาตรา...................... แหงพระราชบัญญัติ..........................................................................
ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นไดเรียกผูกระทําผิดมารับฟงขอกลาวหาและผูกระทําผิดไดยอมรับ
ผิดตามขอกลาวหานั้นแลวตามแบบบันทึกคําใหการที่สงมาดวย โดยที่บัญญัติมาตรา.................................
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ) อํานาจเปรียบเทียบปรับได ดังนั้นทาง.............................................
(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
กําหนดให…(ผู………………………..มี
จําใครขอใหทานไดโปรดพิจารณาเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกลาว ตามแบบเปรียบเทียบคดีกําหนด
คาปรับที่สงมาดวย
(องคกรปกครองสวนทองถิน่ )
เนื่องจาก......................................................
กําหนดใหคาปรับเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
กรุณาจัดสงคาปรับกรณีดังกลาวใหทาง........................................................................... ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
...........................................................................
(...........................................................................)
(ตําแหนง)
.................................................................
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3. การเปรียบเทียบปรับ
กฎหมายได กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น คดี ด ว ยการเปรี ย บเที ย บปรั บ โดยไม ต อ ง
ดําเนินการฟองศาลได ซึ่งหากผูกระทําความผิดยอมรับผิดและชําระคาปรับ แลว ใหคดีเปนอันเลิก
แลวตอกันไดและถือเปนการระงับสิทธิที่จะนําคดีมาฟองอีกดวย ตามมาตรา 37 มาตรา 38 และ
มาตรา 39 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
(1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา
(2) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด
ลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดตอกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่
พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว
(3) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุ
โทษ หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อ
ผูตองหาชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ไดเปรียบเทียบแลว
(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคํา
เปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว
มาตรา 38 ความผิดตามอนุมาตรา (2) (3) และ (4) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงาน
ดั่งกลาวในมาตรานั้นเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(1) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควร
แตไมเกินสิบหาวันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป
(2) ในคดี มี ค า ทดแทน ถ า ผู เ สี ย หายและผู ต อ งหายิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ ให
เจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกัน
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มาตรา 39 สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดั่งตอไปนี้
(1) โดยความตายของผูกระทําผิด
(2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
(4) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ
นอกจากนั้น เมื่อไดดําเนินการเปรียบเทียบปรับและบันทึกการเปรียบเทียบปรับ
เรียบรอยแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นสงเรื่องพรอมสํานวนคดีไปใหพนักงานอัยการ ตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 142 วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 142 ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอย
ชั่วคราวหรือเชื่อวาคงไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามสํานวน
การสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไปยัง
พนั กงานอั ย การ สว นตั ว ผู ตองหาให พนักงานสอบสวนมีอํ า นาจปล อยหรือปลอยชั่ ว คราว ถ า
ผูตองหาถูกขังอยูใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว
แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบไดและผูกระทําความผิดได
ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลว ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการ
พรอมดวยสํานวน
การเปรียบเทียบปรับ หากเปนการกระทํากรรมเดียวที่ผิดกฎหมายหลายบท และทุกบท
อยูในอํานาจการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน ที่จะตองเปรียบเทียบปรับตามบทหนัก
เท า นั้ น คดี อ าญาจึ ง จะเลิ ก กั น แต ห ากการกระทํ า กรรมเดี ย วผิ ด กฎหมายหลายบท บทหนึ่ ง
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เปรียบเทียบปรับได อีกบทหนึ่งเปรียบเทียบปรับไมได ตองถือวาการกระทํานั้นพนักงานสอบสวน
ไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ใหสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการพิจารณาฟองคดีตอไป
การเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ
ไดแก
1. การเปรียบเทียบปรับกรณีกฎหมายแมบทตางๆ ใหอํานาจไวและ
2. การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ดังนี้
 การเปรียบเทียบปรับกรณีกฎหมายแมบทใหอํานาจไว
พระราชบัญญัติบางฉบับที่บังคับใชในทองถิ่น ไดมีการใหอํานาจแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการเปรียบเทียบปรับไว โดยอาจจํากัดอํานาจในการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิด
ที่มีบทลงโทษตางๆ กัน หรือพระราชบัญญัติบางฉบับอาจใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การเปรียบเทียบปรับในทุกฐานความผิดก็ได ซึ่งรายละเอียดในสวนของอํานาจในการเปรียบเทียบคดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ไดมีการรวบรวมไวในตารางที่ 2.1 อํานาจในการเปรียบเทียบคดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายตางๆ
กรณี ก ฎหมายที่ ไ ม ไ ด มี ก ารให อํ า นาจแก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการ
เปรียบเทียบปรับนั้น ก็ตองดําเนินคดีตามหลักกฎหมายทั่วไป ในการดําเนินคดี
ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การเปรียบเทียบคดีสําหรับกฎหมายตางๆ นั้น ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวถึงไปแลว โดยอาจจัดทําแบบพิมพที่ตองใชตามตัวอยางที่
ไดจัดทําไว
ซึ่งกฎหมายบางฉบับไดมีการกําหนดขั้นตอนดําเนินการในการเปรียบเทียบคดี
ผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ นการในแต ล ะขั้ น ตอน และอาจมี ก ารกํ า หนดแบบพิ ม พ ที่ ใ ช ใ นการ
เปรียบเทียบคดีไวบางสวนดวย เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 เปนตน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชแบบพิมพตามที่กําหนดใน
กฎหมายแตละฉบับนี้ ในการดําเนินการ
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นอกเหนือจากนั้น ในการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น มีการกําหนด
แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ไวในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยการเปรี ย บเทีย บและสอบสวนคดี ล ะเมิ ดข อ บัญ ญั ติ ท อ งถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่ ง หากองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการปรับคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ตองใชแบบพิมพตามที่
กําหนดในขอบังคับดังกลาวดวย
กรณีเมื่อพบวามีการละเมิดบทบัญญัติตามกฎหมาย
1. ผู มี อํ า นาจเปรียบเที ย บปรับ (เจ า พนั กงานท องถิ่ นหรื อพนั กงานเจา หน า ที่
แลวแตกรณี) ตองออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ สงใหผูตองหา
2. เมื่อผูตองหามาอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ดําเนินการ
- สอบถามชื่อ-สกุล อายุ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของผูตองหาและ
- แจงการกระทําที่ผูตองหาไดกระทําความผิดตามกฎหมายใด มาตราใด
โดยบั น ทึ กคํ า ให ก ารผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามแบบพิ ม พ บั นทึ ก คํ า ให ก ารผู ก ระทํ า
ความผิด
3. หลังจากบันทึกคําใหการผูกระทําความผิดแลว
- ถาผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทํา
การเปรี ย บเที ย บปรั บ และบั น ทึ ก การเปรี ย บเที ย บปรั บ ในแบบพิ ม พ
เปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ
- ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานสอบสวนในเขตอํ า นาจดํ า เนิ น คดี ต อ ไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท โดยใชแบบพิมพหนังสือรองทุกข
ของเจาพนักงานทองถิ่น พรอมใบมอบอํานาจใหแจงความ (ในกรณีที่
เจาพนักงานทองถิ่นไมไดเปนผูแจงความ)
- ในกรณีที่ผูตองหายอมใหเปรียบเทียบปรับแตไมชําระคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทํา
หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวนให ดํ า เนิ น คดี ตามแบบพิ ม พ
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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หนัง สือรองทุก ขข องเจาพนักงาน พรอมใบมอบอํา นาจใหแ จง ความ
(ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมไดเปนผูแจงความ)
4. เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท
แลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับและผูรับ
เงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
5. เมื่อไดทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จแลว ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบปรับ
ไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครอง หรือพนักงานอัยการ (แลวแตกรณี) พิจารณา ดังนี้
- ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบปรับนั้นชอบ
ดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบไวในสํานวนการเปรียบเทียบปรับ
แลวใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเพื่อเก็บรักษาไว
- ถ า ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองเห็ น ว า สํ า นวนการ
เปรียบเทียบปรับนั้นมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
เพื่อแกไขใหถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท แลว
สงกลับใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
- ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบปรับไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีนั้น
แลวสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการใน
เขตอํานาจ ซึ่งพนักงานสอบสวนฝายปกครองจะตองแจงเหตุที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายนั้นไปใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทราบ ภายในระยะเวลา
ที่ กํ า หนดในกฎหมายแม บ ท ตามแบบพิ ม พ ค วามเห็ น ของพนั ก งาน
สอบสวนฝายปกครอง พรอมกับแจงใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือองคการบริหารสวนตําบล เพื่อแจงผูตองหามารับเงินคาปรับคืน
โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อรับเงินไวเปนหลักฐาน ตามแบบพิมพใบคืน
เงินคาปรับ
6. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับบันทึกประวัติผูกระทําความผิดตามแบบพิมพ
ประวัติผูกระทําความผิด และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ หากมีการกระทําผิดซ้ําอีก
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ตัวอยาง

แบบหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ
เลขที่............……..

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

เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ.........................................................
เรียน ……..………………………..
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือแจงการกระทําความผิด ที่ ….../.….ลงวันที…
่ .…… จํานวน ..…... ฉบับ
2. สําเนาหนังสือคําสั่ง ที่ ….../.…. ลงวันที…
่ ………..………….…. จํานวน ..…... ฉบับ
แจง/ออกคําสั่ง
ตามหนังสือที่สงมาดวย เจาพนักงานทองถิ่นได....................……ที
่......…/….. …ลงวันที่
……….... ใหทานดําเนินการ…………………………………………………………….……………..
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ……… แหงพระราชบัญญัติ................................. พ.ศ. ......... ปรากฏวาทาน
(ฝาฝน/ไมปฏิบัติตามคําสั่ง)
(หนังสือแจง/คําสั่ง) ้น จึงเปนการ…………………….….โดยไม
มิไดดําเนินการตาม…........................นั
มีเหตุแกตัวอันสมควร
จึงมีความผิดระวางโทษ…………………………………………………ตามมาตรา............................
พ.ศ. ............ ซึ่งความผิดดังกลาว เปนความผิดที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับได นั้น
(เจาพนักงานทองถิ่น /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี)
ในการนี้ …………………………………………………………………จึ
งขอใหทานมา
(สํานักงาน………)
พบเจาหนาที่ ที่ ณ………………………………….........................…ภายใน..............................
วัน นับ
แตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ใหติดตอในวันราชการ เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับใหเปนไปตาม
กฎหมาย หากพนกําหนดทาง (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) จะสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการชําระคาปรับตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………………
( …………………………… )
หัวหนาหนวยงาน
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บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด
(ที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่น)
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. …….)

คดีที่ ……/ ………

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …… …................…… เปนผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติ
................................................ มาตรา …………… ในขอหา ………………….…............……………….
……………………..……ซึ่งมีโทษตามมาตรา…………ตองระวางโทษ…………………………………
ขาพเจารับทราบแลว
[ ] (1) ข า พเจ า ขอให ก ารรั บ สารภาพว า กระทํ า ผิ ด จริ ง และยิ น ยอมให ผู มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบปรับตามที่เห็นสมควร
[ ] (2) ขาพเจาขอปฏิเสธวามิไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา
บันทึกนี้ เจาหนาที่ไดอานใหขาพเจาฟงแลว รับรองวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผูกระทําความผิด
( …………………………… )
(ลงชื่อ) ……………………………. เจาหนาที่ /ผูบันทึก
( …………………………… )
(ลงชื่อ) ……………………………. พยาน
( …………………………… )
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

35

มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
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แบบเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ

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

วันที่ ……เดือน …………. พ.ศ. ………
ชื่อเจาหนาที่ผูกลาวหา .………...……………………………………………….......................
ชื่อผูกระทําความผิด (1) …………………………………………………………....................
(2) ……………………………………………………........……………
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. …………… เวลา ………… ณ…… ……………......
อยูบานเลขที่ ………หมูที่ ……ตรอก/ซอย …….………. ถนน ..………….……. ตําบล ………..……...
อําเภอ ……………….. จังหวัด ………………………………
คดีนี้ผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติ....................................................
มาตรา ………ขอหา (1) ………………………………………………………………………................
(2) …………………………………………………………………………………
(เจาพนักงานทองถิน่ /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี)
มีบทลงโทษตามมาตรา……ซึ่งเปนความผิดที่.......................................................................................
พิจารณาเห็นวาผูกระทําความผิดไมสมควรไดรับโทษจําคุกหรือฟองศาล และผูกระทําความผิดยอมรับผิด
าพนักงานทองถิน่ /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี)
และยินยอมใหทําการเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ(เจ
...........................................................
จึงเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด เปนเงิน ………………. บาท (………………………………..)
บันทึกนี้ เจาหนาที่ไดอานใหผูกระทําความผิดฟงแลว รับรองวาถูกตอง และไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผูกระทําความผิด
(ลงชื่อ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
(ลงชื่อ) ……………………………. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
(ลงชื่อ) ……………………………. เจาหนาที่/ผูบันทึก
บันทึกการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ …………………………………….………. เลขที่ ………………………….……………..
วันที่ ………………. เดือน …………………………………………………พ.ศ. …………………………….
จํานวนเงิน …………………………………………………………………………………………..……. บาท
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………. เจาหนาที่ผูรับเงิน
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ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่...........................

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

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดรับเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมาย
.............................................................................. กระทําผิดฐาน................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ...............................................................................................................................................................
ตามคดีที่........................................................ ลงวันที่...............เดือน.................................. พ.ศ. ................
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ไวถูกตองแลว
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ/พนักงานสอบสวน

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ผูรับเงิน

(คูฉบับ)

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่...........................

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

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดรับเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมาย
.............................................................................. กระทําผิดฐาน................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ...............................................................................................................................................................
ตามคดีที่........................................................ ลงวันที่...............เดือน.................................. พ.ศ. ................
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ไวถูกตองแลว
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ/พนักงานสอบสวน

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ผูรับเงิน
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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บันทึกเพิ่มเติม
วันที่............... เดือน......................... พ.ศ. ................
ตามบันทึกคําใหการของ...................................................................ตองหาดังกลาว
ขางตน ไดบันทึกความยินยอมชําระคาปรับใหเปนเงิน........................................................ บาท
ภายในวันที่................... เดือน.......................................................... พ.ศ. ......................... บัดนี้ถึง
กําหนดเวลาดังกลาวแลว............................................................................ผูตองหาไมนําเงินมา
ชําระ จึงไดบันทึกไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ.......................................................... พนักงานเจาหนาที่ผูเปรียบเทียบปรับ
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ตัวอยาง

หนังสือรองทุกขของเจาพนักงานทองถิ่น
ที่ ........................

............................................................
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. .............
เรื่อง ขอใหดําเนินคดีแก ....................................................
เรียน เจาพนักงานสอบสวน ..............................................
สิ่งที่สงมาดวย .........................................................จํานวน .................... ฉบับ
ดวย.............................(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)............................... พบวา
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................บานเลขที่ .............
หมู ที่ ........ ตรอก/ซอย ...................... ถนน ...................... ตํ า บล .......................
อําเภอ .................... จังหวัด ......................... ไดกระทําการละเมิด.............................................ซึ่งมี
ความผิดตามมาตรา............ แหงพระราชบัญญัติ................................................................. และมี
ความผิดตามมาตรา........... ตามเอกสารหลักฐานที่สงมาดวยนี้
ในการนี้...................(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)................. มีความประสงคจะ
ดําเนินคดีแก .......................................... ซึ่งเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย จึงมอบอํานาจให
(พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............เปนผูรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดี
แกบุคคลดังกลาว ตลอดจนใหขอมูลตางๆ และประสานงานกับพนักงานสอบสวนจนแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
( ............................................... )
เจาพนักงานทองถิ่น
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ตัวอยาง

แบบประวัติผูกระทําความผิด
1. ผูกระทําความผิด

ชื่อ................................ ชื่อสกุล......................................อายุ...............ป
เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.........................ที่อยูเลขที่.........................
................................................................................................................
................................................................................................................
ผูรับอนุญาต........................................................เลขที่............./.............
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด เหตุเกิดเมื่อวันที่......เดือน.......................พ.ศ. .............เวลา................น.
เหตุ
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..............
(ลงชื่อ) ………………………….…………. ผูบันทึกประวัติ
( ……………………………………… )
ตําแหนง ………………………….……………….
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การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัตทิ องถิ่น
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นไวเพื่อบังคับใชนั้น
หากมี ก ารละเมิ ด บทบั ง คั บ ตามข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น นั้ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นก็ ส ามารถ
ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ ไดตามขอบังคั บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและ
สอบสวนคดี ล ะเมิ ดข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ไว โดยกํ า หนดให ท อ งถิ่ นมี อํ า นาจในการ
เปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ดังนี้
ตารางที่ 2.3 อํานาจการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอบังคับกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547
อํานาจการเปรียบเทียบคดี ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
(กรณีไมมีกฎหมายอื่นกําหนดไว)
องคการบริหารสวนจังหวัด คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
อปท.

เทศบาล

คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท

องคการบริหารสวนตําบล

คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท

โดยในการเปรี ยบเทียบคดี นั้นจะตองมี การแตง ตั้งผู มี อํา นาจเปรี ยบเที ยบคดี เ ป นเวร
ประจําวัน ประจําสํานักงาน หรือประจําที่ทําการ โดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนดวย
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“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความถึง ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
“ผูมีอํา นาจเปรีย บเที ยบคดี ละเมิ ดเทศบัญ ญั ติ” หมายความถึ ง นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาแขวง หรือหัวหนาสวน
ราชการในเขตเทศบาลนั้น
“ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ”
หมายความถึ ง นายกองค การบริ หารส ว นจั งหวัด รองนายกองคก ารบริห ารสว นจังหวัด ปลั ด
องคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
“ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล”
หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริ หารส วนตําบล และพนักงานส ว นตํา บลซึ่ งนายกองคการบริหารส วนตํ า บลแตงตั้ง ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนั้น
“พนักงานสอบสวนฝายปกครอง” หมายความถึง หัวหนาพนักงานสอบสวนและ
พนั กงานสอบสวนตามขอ 3 ของขอ บัง คั บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 แหงเขตทองที่ซึ่งมีอํานาจ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในสวนของขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นนั้น จะคลายคลึงกับการ
เปรี ย บเที ย บปรั บ ดั ง ได กล า วไว ก อ นหน า นี้ แ ล ว อย า งไรก็ ตาม จะมี ร ายละเอี ย ดตามข อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทยที่ น า สนใจเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง แบบพิ ม พ สํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด
ขอบัญญัติทองถิ่น ที่กําหนดไวทายขอบังคับ ดังนี้
เมื่อพบวามีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
1. ทองถิ่นตองมีการตรวจสอบวา ทองถิ่นนั้นมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีหรือไม
- ถาทองถิ่นไมมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหทองถิ่นสงเรื่องใหกับพนักงาน
สอบสวนฝ า ยปกครองผู มี อํ า นาจหน า ที่ (อาจใช แ บบแจ ง เรื่ อ งให
เปรียบเทียบคดี ดังตัวอยางได)
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-

ถาทองถิ่นมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดําเนินคดีที่
ละเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ออกหนั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด มา
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
เรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจดําเนินคดีตอไป
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได (อาจใชหนังสือรองทุกข
ของเจาพนักงานทองถิ่น ดังตัวอยางได)
- ในกรณี ที่ ผู ต อ งหายอมให เ ปรี ย บเที ย บคดี แ ต ไ ม ชํ า ระค า ปรั บ ภายใน
30 วั น ให ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ทํ า หนั ง สื อ ร อ งทุ กข ต อ พนั ก งาน
สอบสวนใหดําเนินคดี โดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีสงเรื่องใหพนักงาน
สอบสวนฝายปกครองภายในเขตอํานาจดําเนินคดีภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ผูตองหาไมชําระคาปรับภายในวันที่ครบกําหนดชําระคาปรับ
4. เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับภายใน 30 วัน ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
5. เมื่อทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จแลว ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบคดีไปยัง
พนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จ
หรือวันที่ผูตองหาชําระคาปรับแลว
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-

ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีนั้นชอบดวย
กฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี แลว
ให ส ง คื น กลั บ ไปยั ง ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี เ พื่ อ เก็ บ รั ก ษาไว แล ว
ดําเนินการตามขอ 6 ตอไป
- ถ า ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองเห็ น ว า สํ า นวนการ
เปรียบเทียบคดีนั้นมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเพื่อ
แกไขใหถูกตอง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบ
คดี แลวสงกลับคืนไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
- ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวย
กฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีนั้นแลว
สงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการในเขต
อํานาจ ซึ่งพนักงานสอบสวนฝายปกครองจะตองแจงเหตุที่ไมชอบดวย
กฎหมายนั้น ไปใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีแลวแตกรณี ทราบภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับสํา นวนการเปรียบเทีย บคดี พรอมกั บแจ งให
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
แจงผูตองหามารับเงินคาปรับคืน โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อรับเงินไว
เปนหลักฐาน
ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองเปรียบเทียบคดี หรือดําเนินคดีเสร็จแลวให
แจงผลคดีใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเจาของเรื่อง
ทราบดวย
6. ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี บั น ทึ ก ประวั ติ ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามแบบพิ ม พ
ประวัติผูกระทําความผิด และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ หากมีการกระทําผิดซ้ําอีก
เพิ่มเติมรายละเอียดที่ควรทราบจากขอบังคับ
 สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดี
- ตองทําการเปรียบเทียบคดีที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาจําเปน
ก็เปรียบเทียบที่อื่นได (แตตองเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และ
ตองบันทึกดวยวามีความจําเปนตองเปรียบเทียบปรับนอกสํานักงานอยางไร
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-

สวนสถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีของพนักงานฝาย
ปกครองใหใชที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ แตถามีเหตุจําเปนจะทํา
การเปรียบเทียบคดีที่อื่นก็ได (แตตองเปนภายในเขตอํานาจ) ทั้งนี้ใหบันทึก
เหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบคดีนั้นดวย
 ของกลาง จะมีผูมีหนาที่รักษาของกลางจนกวาคดีถึงที่สุดไมวาคดีนั้นจะอยูใ น
อํานาจเปรียบเทียบคดีของตนหรือไม ซึ่งผูมีหนาที่รักษาของกลาง ไดแก
- นายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิดเทศบัญญัติ
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
- นายกองค การบริ หารส ว นตํ า บล หรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมาย ในคดี ล ะเมิ ด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
 เงินคาปรับใหสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติในสวนนี้ใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่น
ตามอํานาจที่ไดรับแลว และกฎหมายแมบทไดใหอํานาจในการเปรียบเทียบปรับไว โดยมีฐาน
ความผิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปรียบเทียบคดีไดสูงกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
พ.ศ. 2547 แลวนั้น ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามฐาน
ความผิดในกฎหมายแมบทได โดยไมถือวาขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้แตอยางใด นอกเหนือจากนั้น
ในขอบังคับนี้ ยังไดมีการกําหนดแบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นไว
ดวย อยางไรก็ตาม ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยอาศัย
แบบฟอรมที่ใหไวเปนตัวอยางในหัวขอกอนหนานี้มาใชได
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี กรณีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
มีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
ไมมี

ทองถิ่นมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีหรือไม?

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่

มี
บันทึกคําใหการ
ไมยินยอม

ยินยอมใหเปรียบเทียบหรือไม?
ยินยอม

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครอง ภายใน 3 วัน

เปรียบเทียบคดี

ไมชําระภายใน 30 วัน

ชําระคาปรับ
ภายใน 30 วันหรือไม?
ชําระภายใน 30 วัน
ออกใบเสร็จรับเงิน
สงสํานวนใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครอง ภายใน 15 วัน
พนักงานสอบสวน
เห็นชอบคดีหรือไม?

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
เก็บ/บันทึกประวัติ
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สงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
แลวแตกรณี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
คดีที่................/.................
สํานักงาน/ที่ทําการ......................................................
บันทึกคําใหการของผูรองทุกขหรือกลาวโทษและผูตองหา
วันที่............... เดือน................................... พ.ศ.............
1. ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ
ชื่อ...................................................... เลขประจําตัวประชาชน..........................................อายุ
........... ป อาชีพ.............................. อยูบานเลขที่................ หมู..........ซอย.............................ถนน
........................... ตําบล......................... อําเภอ........................... จังหวัด.................................โทรศัพท
..........................................
ไดกลาวหาวา เมื่อวันที่........... เดือน.................................. พ.ศ. .................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. เหตุเกิดที่ ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ผูตองหาชื่อ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................เกิดเมื่อ
วัน.......เดือน............... ป............. อายุ......... ป อาชีพ..................... อยูบานเลขที่...............หมูที่..........
ซอย........................ ถนน.......................... ตํ า บล......................อํ าเภอ........................จั ง หวั ด
.......................โทรศัพท...............สัญชาติ.............. บิดาชื่อ.......................มารดาชื่อ.............
ผูตองหาใหการวา.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. ผูเสียหายหรือผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดีหรือไม ........................................................................
ไดอานบันทึกนี้ใหทั้งสองฝายฟงและรับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูกลาวหา
(..............................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูตองหา
(..............................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูทําการเปรียบเทียบคดี
(..............................................................)
ตําแหนง.............................................................
(ลงชื่อ) .............................................................. พยาน/ผูเขียน
(..............................................................)
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
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ความเห็นของผูทําการเปรียบเทียบคดี
ผูทําการเปรียบเทียบคดีเห็นวา......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................ผูทําการเปรียบเทียบคดี
ตําแหนง..................................................................................................
บันทึกการเปรียบเทียบคดี
คดีเปรียบเทียบที่................/......................
วันที่......... เดือน............................. พ.ศ. ...........
1. ผูทําการเปรียบเทียบคดีเห็นวา ผูตองหามีความผิดฐาน............................................................................
..................................................................................................................................................................
ตาม.........................................................................เรื่อง...........................................................................
...................................................................ขอ..............................จึงเปรียบเทียบใหผูตอ งหาเสียคาปรับ
เปนเงิน....................................... บาท (...............................................................................)
2. ผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี และไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบคดีแลว เมื่อ
วันที่.........................เดือน..................................... พ.ศ. ........................
3. ผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี แตขอนําเงินคาปรับมาชําระภายในวันที่.......เดือน.................
พ.ศ. .....................
4. ผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี จึงสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองดําเนินคดีตอไป
(ลงชื่อ)..............................................ผูตองหา
(.................................................)
(ลงชื่อ).........................................ผูทําการเปรียบเทียบคดี
(..................................................)
ตําแหนง...........................................
(ลงชื่อ).............................................พยาน/เขียน
ไดรับเงินคาปรับ จํานวน..............................บาท
(............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..........เลขที่................ ลงวันที่................
เดือน................................ พ.ศ. ...................ไวแลว
(ลงชื่อ)................................ผูรับเงิน
........../............/...........
หมายเหตุ ขอความใดไมใชใหขีดฆาทิ้ง
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กรณีไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดีหรือยินยอมแต
ไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา
ไดสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
อําเภอ............................................ดําเนินคดีแลว
ตามหนังสือที่..............................วันที่...............
เดือน.................................. พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)...............................................
(
)
ผูทําการเปรียบเทียบ/เจาหนาที่
ตําแหนง.............................................

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ความเห็นของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา.........................................................................................................
............................................................................................................................ .........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ตําแหนง.......................................................................................................
บันทึกการสอบสวน
คดี................/............

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

1. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา ผูตองหามิไดกระทําความผิดตามกฎหมายแมบทตาม.................
..................................................................................................................................................................
........................ .................................................................... เรื่อง............................................................
.............................................................................................ขอ..............................จึงคืนเงินใหผูตองหา
เปนเงิน....................................... บาท (..................................................................)
2. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับกําหนดจํานวนเงินคาปรับสูง/ต่ํากวา
อัตราโทษทีก่ ําหนดไวในกฎหมายแมบท เปนเงิน ........................... บาท (............................................)
3. พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา การเปรียบเทียบปรับไมชอบดวยกฎหมายเพราะ........................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ตําแหนง............................................................
(ลงชื่อ)............................................................. พยาน/เขียน
หมายเหตุ ขอความใดไมใชใหขีดฆาทิ้ง
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ลําดับ
1
2

3
4

5
6

7
8
9

10
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เกณฑการประเมินมาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการออกขอบัญญัติทอ งถิ่นดานการ
เปรียบเทียบปรับอยางถูกตอง ตามอํานาจหนาที่ไดรับมอบหมาย
มีการประกาศประชาสัมพันธการออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชน
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
มีการจัดทําอัตราเปรียบเทียบปรับที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบแนวทาง และความจําเปนในการใชมาตรการทางกฎหมาย
พรอมเหตุและผล
มีการแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม และเปนผูมีความรู
ความสามารถในการเปรียบเทียบปรับ
มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิด หรือไดรับเรื่อง
รองเรียน ผูเกี่ยวของไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด
ผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับจะตองรวบรวมหลักฐานการกระทําความผิด
อยางครบถวน
จะตองดําเนินการสืบสวน แสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานแหงการ
กระทําความผิด หรือการฝาฝนกฎหมาย และหลักเกณฑกําหนดตาม
ระเบียบ เชน การฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายใด การฝาฝนคําสั่ง หรือ
การละเมิดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
จะตองมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือสอบปากคําผูเห็นเหตุการณ
หรือผูไดรับความเดือดรอน
บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลําดับ

รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด

11

จะตองมีการทําบันทึก หรือรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งอาจ
ถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบ
บุคลากรผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองถือปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด
มีการแนะนํา ตักเตือนใหประชาชนในทองถิน่ เพื่อปองปรามมิใหมีการ
กระทําความผิด หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย การฝาฝนคําสั่ง หรือ
การละเมิดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีการประสานสงขอมูล หรือขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ตาม
อํานาจหนาที่ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการขอความรวมมือประชาชนภาคเอกชน และองคกรประชาชนใน
พื้นที่ใหชวยกันประชาสัมพันธการปองปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย
หรือขอบัญญัตทิ องถิ่นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ
มีการจัดทําขอมูลผูกระทําความผิด เพื่อการแนะนํา ตักเตือน หรือใช
ประโยชนในการเปรียบเทียบ กรณีเกิดเหตุบอยครั้ง

12
13

14
15

16

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

3
3
3

บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

3
3

3
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ตัวอยาง

ใบคืนเงินคาปรับ
เลมที่...........................

เลขที่..........................
ที่วาการ........................... จังหวัด.......................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดคืนเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมายแมบท
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ...............................................................................................................................................................
ตามคดีที่................................................. ลงวันที่..................... เดือน.................................. พ.ศ. ................
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ถูกตองแลว
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ผูรับเงิน

(คูฉบับ)
ใบคืนเงินคาปรับ
เลมที่...........................

เลขที่..........................
ที่วาการ........................... จังหวัด.......................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ............... ไดคืนเงินคาปรับกรณีละมิดกฎหมายแมบท
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...... ...............................................................................................................................................................
ตามคดีที่..................................................... ลงวันที่................. เดือน.............................พ.ศ. ......................
เปนเงิน........................................ บาท (...........................................................................) ถูกตองแลว
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
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บทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ผูรับเงิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี โดยในแตละเรื่องจะระบุถึง
อํานาจในการเปรีย บเทีย บคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ความผิด ที่สามารถดํ าเนินการ
เปรี ย บเที ย บคดี ไ ด อั ต ราค า ปรั บ สู ง สุ ด ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมาย ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การ
เปรียบเทียบคดี และแบบพิมพที่ใช
การเปรียบเทียบปรับ โดยในบทนี้จะเปนแนวทางในการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่และตามภารกิจถายโอนการเปรียบเทียบปรับ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456
อํานาจการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เฉพาะมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
(ตามคําสั่งที่ 320/2547 ขอ 4 อางถึงพ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้าํ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535)
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดที่
- เดินเรือตามน้ํา ในแมน้ําลําคลองนอก
เขตทา ไมเดินเรือกลางแมน้ําหรือ
ลําคลอง
- เดินเรือทวนน้าํ ในแมน้ําลําคลองนอก
เขตทา ไมเดินเรือแอบฝง
นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับควบคุมการเดินเรือในแมน้ําและ
ลําคลอง

68

500 – 5,000
บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
69

68

500 – 5,000
บาท

-

69
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พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- ผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วันนับแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางตั้งอยู
- ถากรณีไมชําระภาษีภายใน 30 วัน ถือวาเปนภาษีคางชําระ และใหเก็บเงินเพิ่มใน
อัตราตอไปนี้
 ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพิ่มรอยละสองครึ่ง
แหงคาภาษีที่คาง
 ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง
 ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่คาง
 ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง
- ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคาง
ชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอให
ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

54

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

การละเลยไมแสดงขอความ ผูรับประเมิน
ผูเชา หรือผูครองทรัพยสิน ในแบบพิมพ
ตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนให
ครบถวน และรับรองความถูกตองของ
ขอความดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป
และลงลายมือชือ่ ของตนกํากับไวแลวสงคืน
ไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่
ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู

20

ไมเกิน
200 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
46

จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยาน
หลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ซักถาม

21

ไมเกิน
500 บาท

-

47

จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยาน
หลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ซักถาม ถาพนักงาน
เจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมิน
ภายในสิบวัน หรือไดรับคําตอบอัน
ไมเพียงพอ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออก
หมายเรียกผูร ับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่ง
เห็นสมควรและใหนําพยานหลักฐานในเรื่อง
อสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดง กับใหมีอํานาจ
ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น

22

ไมเกิน
500 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

47
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รายละเอียด
ผูใด
ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความ
เท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ดวยคําอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให
ผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง
ทรัพยสินของตนตามที่ควร
ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดย
ฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตน
ตามที่ควร

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

-

ไมเกิน
500 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

ปรับตาม
มาตรา
48

การอุทธรณ
- ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินผูรับประเมินยื่นคํารองขอใหพิจารณา
ประเมินใหมได โดยผูบริหารทองถิ่นเปนผูชี้ขาด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
-

พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก
 นายกเทศมนตรี
 พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายวาดวยการจราจร
ทางบก
 พนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
อํานาจการเปรียบเทียบคดีของเทศบาล
ทุกความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก
1. ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 500-2,000 บาท
ในกรณีดังนี้
 ควบคุมการจอดยานยนตในที่จอดใหเปนไปตามระเบียบการจอดยานยนต
 เรียกเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนตในที่จอดตามอัตราและวิธีการที่กําหนด
ไวในเทศบัญญัติ
 สั่งใหผูขับขี่หยุดยานยนตในที่จอดยานยนตหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนต
 สั่ ง เป น หนั ง สื อ ให ผู ขั บ ขี่ ย านยนต ซึ่ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ เ ห็ น ว า ได ฝ า ฝ น
เทศบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชี้แจงเกี่ยวดวยการฝาฝนนั้น ณ ที่
ทําการของพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ออกคําสั่ง
ดังกลาว ถาไมพบตัวผูขับขี่ยานยนต ใหติดไวกับยานยนตเพื่อใหผูขับขี่เห็น
ไดเมื่อมาที่ยานยนต
2. การฝาฝนเทศบัญญัติ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 200-1,000 บาท ดังนี้
การตราเทศบัญญัติ
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติ เพื่อประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนต
ไดดังตอไปนี้
 กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนตในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสําหรับ
ยานยนตแตละชนิดหรือประเภท
บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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 กําหนดระเบียบการจอดยานยนตในที่จอดยานยนต
 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนี้
ประเภท

ชั่วโมงแรก/บาท

ชั่วโมงตอไป/บาท

หมายเหตุ

รถจักรยานยนต

5

10

รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ

10

20

รถยนตขนาด 6 ลอ

20

30

เศษของชั่วโมง
ใหคิดเปนหนึ่ง
ชั่วโมง

รถยนตขนาด 8 ลอ

30

40

รถยนตขนาด 20 ลอ

40

60

รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ

50

80

 กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียมวิธีการเก็บ
คาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม
เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล และใหใชเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการจัดระเบียบการจอดยานยนตตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชของสถานที่

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
อํานาจในการเปรียบเทียบคดี
 สําหรับในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อ
ผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนภายใน 30 วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น อํานาจในการเปรียบเทียบคดี เปน
ของนายอําเภอ
 เงินคาปรับใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ๆ
เงินเพิ่ม (ตามมาตรา 45)
ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ในกรณีและอัตรา
ดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุ ง
ทองที่ ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของ
จํา นวนเงินที่ ต องเสียภาษี บํารุ งทองที่ เศษของเดือนใหนับ เปนหนึ่งเดือน ทั้ งนี้
ไมใหนําเงินเพิ่มเติมตาม 1, 2 หรือ 3 มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม 4 ดวย
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

จงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือ
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ ง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุง
ทองที่
จงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจง
จํานวนเนื้อที่ดนิ

53

ไมเกิน
2,000
บาท

ไมเกิน
6 เดือน

54

ไมเกิน
1,000
บาท
ไมเกิน
1,000
บาท
ไมเกิน
1,000
บาท

ไมเกิน
1 เดือน

54

ไมเกิน
1 เดือน

55

ไมเกิน
1 เดือน

56

ขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47

55

ฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตาม
มาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50

56

ปรับตาม
มาตรา
53

การอุทธรณ
- เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้น
ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงาน
ประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมิน
- เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึง
ผูวาราชการจังหวัด
- การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล
- เพื่อการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือ
บุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดง
60
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วันนับ
แตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณ

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ตามมาตรา 38)
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลาที่กําหนด

25(1)

-

หากเจาของปายไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่จะแจงใหทราบถึงการ
ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลากําหนด

25(1)

รอยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษี
รอยละ 5 ของจํานวน
เงินที่ตองเสียภาษี

ปรับตาม
มาตรา
25(1)

-

25(1)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดย
ไมถูกตองทําใหจํานวนเงินทีต่ อง
เสียภาษีปายลดลงเวนแตเจาของ
ปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่
พนักงานเจาหนาที่จะแจงใหทราบ

25(2)

รอยละ 10 ของภาษี
ปายที่ประเมินเพิ่มเติม

-

25(2)

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

25(2)

รอยละ 2 ตอเดือนของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีปาย เศษของ
เดือนนับเปน 1 เดือน

-

ผูใดโดยรูอ ยูแลวหรือโดยจงใจ
แจงขอความอันเปนเท็จ ให
ถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคํา
อันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลีย่ งหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย

34

5,000 - 50,000 บาท

ไมเกิน
1 ป

34

ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย ตองโทษปรับ

35

5,000 - 50,000 บาท

-

35

ผูใดไมปฏิบัติดังนี้
- ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย
ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสอง
ตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยู
เจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่
ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย
ตองระวางโทษปรับ

7
วรรค 3

วันละ
100 บาท เรียงรายวัน
ตลอดระยะเวลาที่
กระทําความผิด

-

35 ทวิ

ผูใดไมแจงการรับโอนปายเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน

16

1,000 - 10,000 บาท

-

36

ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่
กําหนด
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ปรับตาม
มาตรา
25(2)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ปรับตาม
มาตรา
36

ผูใดไมแสดงการเสียภาษีปาย
(ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดง
หลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ
ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบ
การคาหรือประกอบกิจการ)

19 ตรี

1,000 - 10,000 บาท

-

ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ โดยไมใหเขา
ไปในสถานที่ประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพือ่ หารายได
ของผูมีหนาที่เสียภาษีปาย หรือ
บริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่
ดังกลาว หรือสถานที่ที่เกี่ยวของ
กับการจัดเก็บภาษีปายในระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ
วาผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติ

27(1)

1,000 - 20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

37

ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสีย
ภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสง
บัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษี
ปายมาตรวจสอบ ภายในกําหนด
เวลาอันสมควร

27(2)

1,000 - 20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

37
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การอุทธรณ
- ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้น
ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายได ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง การประเมิ น โดยยื่ น ต อ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การอุ ท ธรณ ไ ม เ ป น เหตุ ใ ห ทุ เ ลาการชํ า ระภาษี ป า ย เว น แต จ ะได รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผูบริหารทองถิ่น
- เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพิ่มเติมหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
- ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมให
ถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได
- ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปน
หนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดทําการประเมินโดยเร็ว
- ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณ
- ในกรณี ที่ มีคํ าวินิจ ฉัย อุทธรณ ถึงที่สุด ใหคืน เงิ น คา ภาษีปายให แ ก ผูอุทธรณ ให
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว
เพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบวาผูใดกระทําความผิด ถายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ให
เจาพนักงานทองถิ่นสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบปรับ
ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึง
จําคุก ใหกําหนด
คาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหายินยอมและไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลา
ตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป
คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน
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มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

อํานาจการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ
รื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน
สิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่น
หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร หรือ อาคารที่อยูหา ง
จากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ
นอยกวาสองเมตร โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาต
ไมแจงหนังสือที่ไดรับใบอนุญาตให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อ
ทําการตรวจสอบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
หามเจาของอาคารซึ่งไมเปนอาคาร
ประเภทควบคุม ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารดังกลาว

21

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

ปรับตาม
มาตรา
65
วรรคหนึ่ง

22

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

31

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

32

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

33

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

66
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มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มี
พื้นที่หรือสิ่งทีส่ รางขึ้นเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวแลว ดัดแปลง
ไปใชงานอยางอื่น โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ผูอุทธรณกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ
โดยอาคารนั้นไมไดเปนภยันตราย
ตอบุคคลหรือทรัพยสินใด
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม
หรือใหผรู ับใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจาก
ที่กําหนดในแผนผัง และใบอนุญาต
เจาของ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ
พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมไดจดั ใหมี
ผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผู
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม เพื่อ
ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร และ
รายงานผลการตรวจสอบตอ
เจาพนักงานทองถิ่น

34

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

ปรับตาม
มาตรา
65
วรรคหนึ่ง

52
วรรคหก

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

57

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

60

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65
วรรคหนึ่ง

32 ทวิ

ไมเกิน
60,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

65 ทวิ
วรรคหนึ่ง
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รายละเอียด

โทษปรับ

โทษจําคุก

เจาของอาคารหรือผูครอบครอง
39
อาคารใชหรือยินยอมใหใชอาคารหรือ เบญจ
สวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ
วรรคหนึ่ง
ทั้งๆที่ยังไมไดขออนุญาต

ไมเกิน
60,000 บาท

ไมเกิน
3 เดือน

ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน 46 ทวิ
ทองถิ่นในกรณีที่อุปกรณประกอบ วรรคหนึ่ง
ตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการ
จัดแสงสวาง ระบบการเตือน
การปองกันและการระงับอัคคีภัย
การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน
วุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
เครือ่ งกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคาร
ถาผูไดรับใบอนุญาตบอกเลิกตัว
30
ผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือ
วรรคหนึง่
ผูควบคุมงานบอกเลิกการเปน
ผูควบคุมงาน โดยไมมีหนังสือแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ

ไมเกิน
30,000
บาท

-

65 จัตวา
วรรคหนึ่ง

ไมเกิน
10,000
บาท

-

66

30
วรรคสอง

ไมเกิน
100,000
บาท

ไมเกิน
6 เดือน

67
วรรคหนึ่ง

ในกรณีที่มีการบอกเลิกการเปน
ผูควบคุมงาน ผูไดรับใบอนุญาต
ไมระงับการดําเนินการตามที่ได
รับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมี
หนังสือแจงชือ่ และสงหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
คนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่น
แลว

68

มาตรา

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

ปรับตาม
มาตรา
65 ตรี
วรรคหนึ่ง
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รายละเอียด

มาตรา

38
ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณีผูไดรับใบอนุญาต
ไมเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ
แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาว
หนึ่งชุด เพื่อพรอมที่จะใหนายชาง
หรือนายตรวจตรวจดู
39
ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด
แจงเอกสารไมถูกตองหรือ
39 ตรี
ไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง
ทวิ ไมมาดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
42
เจาของไมไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
42 โดยไมไดอยูใ นระหวางการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว
ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตาม
68
หนังสือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา 51(2) โดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือ (2) ขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมเกิน
10,000
บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
66

ไมเกิน
10,000
บาท

-

66

ไมเกิน
10,000
บาท

-

66

ไมเกิน
100,000
บาท

ไมเกิน
6 เดือน

66 ทวิ

ไมเกิน
1,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ถาการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนการกระทํา
ของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ
ถาการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือ
เปนการกระทําในทางการคาเพื่อ
ใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนาย
โดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด
ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ

69

ดูความผิดที่
เกี่ยวของ

ดูความผิดที่
เกี่ยวของ

70

ดูความผิดที่
เกี่ยวของ

ดูความผิดที่
เกี่ยวของ

ปรับตาม
มาตรา
69

70

พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
- เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน ไดแก
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
 นายกเทศมนตรี (เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล ตามมาตรา 23)
 ปลัดเทศบาล
 นายกองคการบริหารสวนตําบล
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ความผิด ดังตอไปนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี
ตองดําเนินการแจงความตอเจาพนักงานสอบสวน
70
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการปองกันและ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายในกรณี
ที่สาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ
กอวินาศกรรมเกิดขึ้นหรือใกลจะเกิดขึ้น
ไมปฏิบัติตามคําสั่งหามเขาบริเวณหรือ
สถานที่ที่กําหนด ในกรณีที่สาธารณภัย
ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม
เกิดขึ้นหรือใกลจะเกิดขึ้น
ปฏิบัติตามคําสั่งการใชเครื่องมือสื่อสาร
ทุกระบบที่อยูในเขตทองที่นั้น
ขัดขวางการดําเนินการในกรณีที่
สาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ
กอวินาศกรรมเกิดขึ้นหรือใกลจะเกิดขึ้น
ที่อยูหรือเขาไปในเขตทองที่นั้น
ขัดขวางมิใหผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนดําเนินการ ในเขตทองที่
ที่รับผิดชอบที่เห็นวาสภาพของ
สิ่งกอสราง วัสดุหรือทรัพยสนิ ใดอาจ
เปนอุปสรรคตอการบําบัดปดปอง
ภยันตราย หรือจะไดรับความเสียหาย
จําหนายเคมีภัณฑหรือเครือ่ งมือเครื่องใช
ในการปองกันและบรรเทาภัยทาง
อากาศแกประชาชนเฉพาะสิ่งที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อการนี้

32(1)

ไมเกิน
1,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

32(6)

ไมเกิน
1,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

50

32(4)

ไมเกิน
2,000 บาท
ไมเกิน
6,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน
ไมเกิน
2 ป

51

34

ไมเกิน
6,000 บาท

ไมเกิน
2 ป

52

38

ไมเกิน
6,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

53

32

ปรับตาม
มาตรา
50
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประกาศเพื่อ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศหรือการกอวินาศกรรมที่จะเกิด
แกรัฐหรือประชาชน เมื่อมีคําสั่งอพยพ
ประชาชนและสวนราชการออกจาก
พื้นที่อันตราย
ฝาฝนประกาศจํากัดพื้นที่เมื่อผูอ ํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร
พิจารณาเห็นวาพื้นที่ใดจะเปนพื้นที่
อันตรายหรือไมเหมาะสมในการเขาอยู
อาศัย
ฝาฝนคําสั่งอพยพประชาชนและสวน
ราชการออกจากพื้นที่ที่จะกีดขวางตอ
การปฏิบัติการทางทหาร

39

ไมเกิน
1,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

40

ไมเกิน
1,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

54

39

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

55

เปลี่ยนแปลง ยักยาย หรือทําลาย
เครื่องหมายสําหรับเขตพื้นที่ปฏิบัติการ
ที่ตั้งที่ทําการ หรือยานพาหนะ หรือใช
เครื่องหมายนั้นแกสถานที่ หรือ
ยานพาหนะอื่น โดยมิชอบดวยกฎหมาย

46

ไมเกิน
4,000 บาท

ไมเกิน
1 ป

56

นําเอาความลับที่ไดมาจากปฏิบัติหนาที่
ในการปองกันภัยฝายพลเรือน ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับ
นั้นแกผูอื่นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวย
กฎหมาย ในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึง่ ผูใดหรือแกการประกอบ
อาชีพของผูนั้น

47

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

57
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ปรับตาม
มาตรา
54

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

แอบอางเปนเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพล
เรือนหรือพนักงานปองกันภัย หรือ
ประดับเครื่องหมายสําหรับเจาหนาที่
ปองกันภัยฝายพลเรือนหรือพนักงาน
ปองกันภัย

58

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

อวดอางหรือนําเอาชื่อของหนวยงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนไปใชในกิจการ
ใดๆ เพือ่ หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ ื่น

59

ไมเกิน
4,000 บาท

ไมเกิน
1 ป

ปรับตาม
มาตรา
58

59

พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทุ ก ความผิ ด ในพระราชบั ญญั ติ ตามมาตรา 22 ซึ่ ง ระบุ ใ ห พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
- พนั ก งานเจ า หน า ที่ หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน
เมื่อเลยระยะเวลา 60 วันนับแต
- วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ
- วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืน
สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหไดสัญชาติไทย
- วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียน
บานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร
- วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน

11

ไมเกิน
500 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
11

ไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบ
แทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ

17

ไมเกิน
200 บาท

-

17
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดไมสง
12
มอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดใชหรือ
12
แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
ซึ่งตนหมดสิทธิใช
แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปน 5 วรรคสี่
เท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมี
ประกอบ 6
บัตร หรือการขอมีบัตรใหม หรือขอ
6 ตรี
เปลี่ยนบัตร
6 จัตวา
ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
14(2)

โทษปรับ

โทษจําคุก

20,000 100,000 บาท
20,000 200,000 บาท

1 ป - 5 ป

ปรับตาม
มาตรา
13

1 ป - 10 ป

13

10,000 100,000 บาท

6 เดือน –
5 ป

14(1)

20,000 200,000 บาท
ตาม 14 (1)
หรือ 14 (2)

1 ป - 10 ป

14(2)

ตาม 14 (1)
หรือ 14 (2)

14(3)

ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบ
แทนใบรับ อันเกิดจากการแจงขอความ
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตร หรือ
การปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทน
ใบรับ
นําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
ของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของ
บัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ

14(3)

15

10,000 100,000 บาท

6 เดือน –
5 ป

15

เอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับ
หรือใบแทนใบรับของผูอื่น เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
ยินยอมใหผอู ื่นนําบัตรหรือใบรับหรือ
ใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต

15 ทวิ

ไมเกิน 10,000
บาท

ไมเกิน
6 เดือน

15 ทวิ

16

5,000 -60,000
บาท

3 เดือน –
3 ป

16
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พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ในกรณีทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี (ไมมี
การกําหนดอํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในพระราชบัญญัติ)
- หากมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 11 ดังนี้
1. คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
3. ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
4. วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ
เครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ
5. หน า ที่ ข องผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 6 หรื อ มาตรา 7 จะต อ งปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัย
ของประชาชน
เพื่อกําหนดรายละเอียด โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงสามารถเปรียบเทียบคดีได
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติ
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
ความผิดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเปรียบเทียบคดีได
ในกรณี ที่ มีก ารออกขอ บั ญ ญัติ ท อ งถิ่ น (โดยมี บ ทบั ญ ญัติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติสุ ส าน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเปรียบเทียบปรับได
ตามความผิดดังตอไปนี้
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ทํา
การสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงาน
ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอ
เจาพนักงานทองถิ่นภายใน 15 วันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดของใบอนุญาต
ไมแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจา
พนักงานสาธารณสุขพนักงานเจาหนาที่
หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 15 วรรคหนึง่

9

ไมเกิน
1,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
26

14

ไมเกิน
1,000 บาท

-

26

20

ไมเกิน
1,000 บาท

-

26

21

ไมเกิน
1,000 บาท

-

26

27

ไมเกิน 500
บาท

-

27

ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีอื่น
- ในกรณีที่ไมมีการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองแจงความ
ตอเจาพนักงานสอบสวน
- ในกรณีที่มีการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตฐานความผิด
เกินคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เกินกวา 1,000 บาท ตองแจงความตอเจาพนักงานสอบสวน ไดแก
ความผิดดังนี้
บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
6
สาธารณะหรือสุสานและ
วรรค
ฌาปนสถานเอกชน โดยไมไดรับ
หนึ่ง
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การดําเนินการสุสานและ
7
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน วรรค
และฌาปนสถานเอกชน โดยไมได หนึ่ง
รับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
การเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่
10
อื่นนอกจากในสุสานและ
ฌาปนสถาน หรือเก็บศพใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลหรือ
เคหสถานเปนการชั่วคราว โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น

ไมเกิน
2,000
บาท

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน
ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสาน
และฌาปนสถานตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น
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16
วรรค
หนึ่ง
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ปรับตาม
มาตรา
25

หมายเหตุ

ไมเกิน
2,000
บาท

25

-

ไมเกิน
2,000
บาท

25

ไมเกิน
2,000
บาท

25

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูฝาฝน รือ้ ถอน
สิ่งปลูกสราง หรือเคลื่อนยาย
ศพที่ฝงหรือเก็บไว ไปฝง
หรือเก็บในสุสานและ
ฌาปนสถานที่ไดรับ
ใบอนุญาตภายในเวลาที่
กําหนด ถาผูฝาฝนยัง
ไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเขากระทําการนั้นแทน
โดยเรียกคาใชจายจากผูฝาฝน
-

-

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
เนื่องจากการดําเนินการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2528 ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดนั้น เปนการเปรียบเทียบคดีละเมิด
ขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งไดกลาวถึงแลว ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
การออกคําสั่ง
กอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
บางกรณี จะตองมีการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้
การออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไข
- ในการเข า ตรวจสอบสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะหรื อ สุ ส านและ
ฌาปนสถานเอกชนของพนักงานเจาหนาที่ แลวพบวามีการปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ข อ บั ญ ญั ติ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
พนั กงานเจาหนาที่แ จงเจ าพนั กงานทองถิ่น ทราบ เพื่ อออกคําสั่ง ใหแ กไ ข
ปรับปรุงใหถูกตอง (ตามมาตรา 15)
- เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนมีส ภาพหรือมีก ารใชที่เ ปน หรืออาจเปน อัน ตรายแกประชาชน ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต แกไขหรือเปลี่ยนแปลง
สุสานและฌาปนสถานนั้น ภายในเวลาที่กําหนด (ตามมาตรา 16)
การออกคําสั่งพักใช/เพิกถอนใบอนุญาต
- เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น มีคําสั่งใหผูไดรับใบอนุ ญาตดําเนินการปฏิบัติใ ห
ถูกตอง แลวไมดําเนินการตามคําสั่ง
- กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 11

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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โดยจะสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกิน 90 วัน ตามมาตรา 17
แบบพิมพที่ใช
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ไมไดมีการกําหนดแบบพิมพที่ใชใน
การเปรียบเทียบคดีไว แตในกรณีที่เปนการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ใหใชแบบ
พิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ตามที่กําหนดในขอบังคับกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547
การอุทธรณ
- ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาต มีสิทธิ์อุทธรณ กรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมออก หรือไมตอใบอนุญาตใหย่ืนตอรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน โดยยื่นผานเจาพนักงาน
ทองถิ่น และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ตามมาตรา 13 และมาตรา 18
- กรณีที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง โดยยื่นผานเจาพนักงาน
ทองถิ่น และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ตามมาตรา 17 และมาตรา 18
ในระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตามมาตรา 19

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามมาตรา 51 ซึ่งระบุใหนายทะเบียนทองถิ่นมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจง
ขอเท็จจริง หรือแสดงหลักฐาน หรือไมยอมให
นายทะเบียนเขาไปสอบถามในบาน
- เมื่อมีคนเกิดในบาน เจาบานหรือบิดาหรือ
มารดาไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่คนเกิดในบานภายใน 15 วันนับแต
วันเกิด
- เมื่อมีคนเกิดนอกบาน บิดาหรือมารดาไมแจง
ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคน
เกิดนอกบานที่จะตองพึงแจง ภายใน 15 วัน
นับแตวันเกิด
พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กออนซึ่ง
ถูกทอดทิ้ง แลวไมนําเด็กนั้นไปสงและแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
เจาหนาที่ประชาสงเคราะหแหงทองที่ที่ตนพบ
เด็กนั้นโดยเร็ว
- เมื่อมีคนตายในบาน เจาบานไมแจงตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่คนตาย
ในบานภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย
- เมื่อมีคนตายนอกบาน ผูไปกับผูตายหรือผู
พบศพไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่มีคนตายหรือพบศพหรือแหงทองที่
ที่จะพึงแจงได ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต
เวลาตาย

10

18

โทษปรับ โทษจําคุก
ไมเกิน
1,000
บาท
ไมเกิน
1,000
บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
47

-

47

19

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

21

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47
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รายละเอียด
เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทําคลอดหรือผู
รักษาพยาบาลไมออกหนังสือรับรองการเกิด
หรือการตายตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด

23

ไมเกิน
1,000
บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
47

เก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่
หรือบานที่มีการตาย โดยไมไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียน

24

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

เจาบานไมแจงตอนายทะเบียน
- เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ภายใน
15 วันนับแตวนั ที่ผูอยูในบานยายออก
- เมื่อมีผูยายที่อยูเ ขาอยูในบาน ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน
เมื่อผูอยูในบานออกจากบานที่ตนมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานไปอยูที่อื่นเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด และ
เจาบานไมแจงการยายออกตอนายทะเบียน
ผูรับแจงภายใน 30 วันนับแตวนั ครบ 180 วัน
โดยระบุวาไมทราบที่อยู
เจาบานที่ยังไมมีเลขประจําบาน ไมแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลขประจําบานภายใน
15 วันนับแตวนั สรางบานเสร็จ

30

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

33

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

34

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนาย
รายการในทะเบียนบาน เจาบานไมนําสําเนา
ทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการ
ใหถูกตองตรงกับตนฉบับ

39
วรรคหนึ่ง

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47
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มาตรา

โทษปรับ โทษจําคุก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ โทษจําคุก

เจาบานไมขอรับสําเนาทะเบียนบานใหม และ
39
เสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง วรรคสอง
เมื่อสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมได
หรือสูญหาย

ไมเกิน
1,000
บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
47

ไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหา
วันนับแตวันรื้อบานซึ่งมีเลขประจําบานโดย
ผูนั้นไมประสงคจะปลูกบานในที่ดินนั้นอีก
ตอไป หรือรือ้ เพื่อไปปลูกในที่อื่นเสร็จ

41

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

เจาบานไมแจงการยายออกและยายเขาของบาน
ซึ่งเคลื่อนยายได หรือการยายแพหรือเรือหรือ
ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูประจําไปอยูหรือ
จอด ณ ที่อื่น ถาอยูหรือจอดเกิน 180 วัน
ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยู
หรือจอดใหมภายใน 15 วันนับแตวันครบ
กําหนด 180 วัน

42

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47

ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อ
สํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอมชี้แจง
หรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือชือ่ ตาม
มาตรา 44

44

ไมเกิน
1,000
บาท

-

47
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มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีอื่น
- เจาพนักงานสอบสวน
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือยกเวน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการแจง การเกิด การตาย
การยายที่อยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุง
การทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ
การจัดทําบัตรประจําตัวหรือการอื่นใดอัน
เกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่
เกี่ยวดวยสัญชาติ

5

ไมเกิน
5,000 บาท

-

ผูใดฝาฝนมาตรา 17

17

ไมเกิน
20,000
บาท

ไมเกิน
6 เดือน

49

ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือ
50
กระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีชื่อหรือมี วรรคหนึ่ง
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ

20,000 100,000
บาท

6 เดือน –
3 ป

50
วรรคหนึ่ง

คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีชื่อ
หรือมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียน
บานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดย
มิชอบ

20,000 200,000
บาท

6 เดือน –
5 ป

50
วรรคสอง

84

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

50
วรรคสอง

ปรับตาม
มาตรา
48

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ตามมาตรา 85) เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่เจาพนักงานทองถิ่น
มอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบคดี
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ปรับตาม
มาตรา
68

ฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6

6

ไมเกิน
10,000 บาท

-

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร
ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมี
สภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูอยูอ าศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวย
สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยให
ถูกตองภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
ออกจากอาคารที่มีการสะสมไวมากเกินสมควร
หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป
จนเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอ ยูอาศัย

21

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74

22

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
ภายในเวลาอันสมควร

27

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในสถานที่เอกชนภายใน
เวลาอันสมควร
- เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานวาเหตุรําคาญที่
เกิดขึ้นในสถานที่ มีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน
- ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือไมยอมเสียคาใชจายในการ
จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร
ทั้งหมด หรือบางสวน ที่มีสภาพชํารุดทรุด
โทรมหรือรกรุงรัง (ตามมาตรา 21) หรือยาย
สินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจาก
อาคารที่มีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไวมากเกินสมควร (ตามมาตรา 22)
หลังจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่ง

28
วรรคหนึ่ง

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

28
วรรคสาม

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74

23

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในที่หรือ
ทางสาธารณะ

27
วรรคสอง

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เอกชน

28
วรรคสอง

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

74
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ปรับตาม
มาตรา
74

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

33
วรรคสอง

ไมเกิน
2,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
76

- จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดย
ไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ

41
วรรคสอง
41
วรรคสาม

ไมเกิน
2,000 บาท

-

77

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่
ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซือ้ สินคา
โดยเด็ดขาด

42(1)

ไมเกิน
2,000 บาท

-

77

- ผูขายของหรือชวยขายของในตลาด
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น ตามมาตรา 37

36

ไมเกิน
1,000 บาท

-

78

42(2)

ไมเกิน
1,000 บาท

-

78

43

ไมเกิน
1,000 บาท

-

78

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดเปนเขตที่
หามจําหนายสินคาหรือบางประเภท หรือเปน
เขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือ
เปนเขตหามจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
- ไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถิ่น เรื่องการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจง
ขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซงึ่ ไดรับ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44
- ไมแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนิน
กิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ

44

ไมเกิน
2,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน

49

ไมเกิน
500 บาท

-

82

50

ไมเกิน
500 บาท

-

82

57

ไมเกิน
500 บาท

-

83

58

ไมเกิน
500 บาท

-

83

- ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
- ไมแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
15 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด

ปรับตาม
มาตรา
79

ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี (นอกเหนือจากเจาพนักงานทองถิ่น)
- บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
- คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และ
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด
- เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวนั ที่มีการเปรียบเทียบ ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
88
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ ปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป
- คาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
ในส ว นของการดํ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 นั้น ไมไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดีได
อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ ไดกํ าหนดให เจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปน
- เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
- พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อ
ประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิด โดยมีอํานาจดังตอไปนี้
- มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
- เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
- แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรั บรองการแจงปฏิบัติ ให ถูก ตองตาม
เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง หรื อ ตามข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น หรื อ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
- ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
- เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา
บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

89

มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

ดังนั้น กอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 นั้น บางกรณี จะตองมีการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตกอน
โดย
- คําสั่งใหแกไขปรับปรุง ตองกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตาม
สมควรแตตองไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที
- คําสั่งพักใชใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน
- คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ มี ผ ลกระทบต อ สภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
โดยผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
แบบพิมพที่ใช
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ ไมไดมีการกําหนดแบบพิมพที่ใช
ในการเปรียบเทียบคดีไว จึงสามารถใชแบบพิมพตามตัวอยางที่กําหนดไวในบทที่ 2 ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับได
การอุทธรณ
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 45 มาตรา 48 วรรคหา มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง
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หรือ มีคํา สั่ ง ในเรื่ อ งการไม อ อกใบอนุ ญ าตหรือ ไมอ นุญ าตให ต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิก ถอน
ใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา
46 วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30
วันนับแตวันทราบคําสั่ง
โดยระหวางการอุทธรณดังกลาวนั้น ผูใดรับคําสั่งยังคงตองดําเนินการตามคําสั่ง (ไมเปน
เหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้น
ไวชั่วคราว) และคําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทุกความผิดตามพระราชบัญญัติ (ตามมาตรา 26)
- อธิ บ ดี ห รื อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย แล ว แต ก รณี มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบได
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตว
ควบคุมไดรับการฉีดวัคซีน ตามมาตรา 5

5

ไมเกิน
200 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
21

สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากสัตวแพทยหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวผูใด ไมมอบเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้น
ไดรับการฉีดวัคซีนแลว แลใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม

6
วรรคหนึ่ง

ไมเกิน
200 บาท

-

22

เจาของสัตวควบคุมไมแสดงเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวที่ตัวสัตว
ควบคุมใหเห็นไดชัดเจน

6
วรรคสอง

ไมเกิน
200 บาท

-

21

บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

91

มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

รายละเอียด

มาตรา

เจาของสัตวควบคุมไมขอรับเครื่องหมาย
7
ประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน วรรคหนึ่ง
แทนของเดิมที่สูญหาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญกอนที่เครื่องหมายประจําตัว
สัตวหมดอายุหรือกอนระยะเวลาที่กําหนด
ไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 15 วัน
นับแตวันทราบเหตุนั้น
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูใดไมเก็บ
8
สําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐาน วรรคสอง
การจายเครื่องหมายประจําตัวสัตวตาม
มาตรา 6 ไวตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น
ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวควบคุมที่ไดรับ
18
การฉีดวัคซีนแลว เจาของสัตวควบคุมไม วรรคหนึง่
มอบเครื่องหมายประจําตัวสัตวและ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนใหผูรับโอน
ใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวา
23
สัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว
หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเปนเท็จ
ขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกแก
23
สัตวแพทย พนักงานเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานทองถิน่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา 9 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 14
วรรคหนึ่ง มาตรา 15 หรือมาตรา 19
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โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมเกิน
200 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
21

ไมเกิน
200 บาท

-

22

ไมเกิน
200 บาท

-

21

ไมเกิน
1,000
บาท
ไมเกิน
1,000
บาท

ไมเกิน
1 เดือน

23

ไมเกิน
1 เดือน

23

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ปรับตาม
มาตรา
24

เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
ถูกสัตวควบคุมที่เปนโรคพิษสุนัขบากัด
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทยในการ
ทําลายซากสัตวควบคุมที่ตายดวย

10
วรรคหนึ่ง
(4)

ไมเกิน
3,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

โรคพิษสุนัขบาดวยวิธฝี งหรือวิธีอื่นใด
14
เจาของสัตวควบคุมที่มีอาการของ
วรรคหนึ่ง
โรคพิษสุนัขบาไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
(2)
สัตวแพทยในการควบคุมกักขังสัตวนั้น
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
11
เจาของสัตวควบคุมไมแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นเมื่อ
ปรากฏวาสัตวควบคุมมีอาการของโรค
พิษสุนัขบา ภายใน 24 ชั่วโมง
เจาของสัตวควบคุมที่ถูกสัตวควบคุมอื่นที่
12
สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด ไมแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่รูวาถูกกัด
เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
12
ถูกสัตวควบคุมที่เปนโรคพิษสุนัขบากัด
ไมเฝาสังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตว
อื่นที่ถูกกัดไว
เจาของสัตวควบคุมทําการจําหนาย จาย
18
โอน สัตวควบคุมที่ถูกกัดที่อยูในระหวาง
วรรคสอง
การเฝาสังเกตอาการระยะเวลาไมนอยกวา
หกเดือนนับแตเวลาที่รูวาถูกกัด

ไมเกิน
3,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

24

ไมเกิน
3,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

24

ไมเกิน
3,000
บาท

ไมเกิน
3 เดือน

24

ไมเกิน
1,000
บาท

ไมเกิน
1 เดือน

25

ไมเกิน
1,000
บาท

ไมเกิน
1 เดือน

25
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ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
- ในสวนของการดํ าเนิ นการเปรีย บเที ยบคดีตามพระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบา
พ.ศ. 2535 กรมปศุสัตวไดออกระเบียบ วาดวยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 ซึ่งใชรวมกันกับ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
- มีการกําหนดอัตราคาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบ ซึ่งจะแปรผันไปตามจํานวนครั้ง
ที่กระทําความผิด โดยความผิดครั้งที่ 4 และครั้งตอไป จะปรับในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
- ขั้นตอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามระเบียบ วาดวยการเปรียบเทียบปรับ
พ.ศ. 2547 ดังนี้
เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยหรือสารวัตรวามีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเรียกผูกระทําความผิดมาทําการเปรียบเทียบปรับ ตาม
แบบ ปศ.๑ โดยใหแจงขอหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให
ผูกระทําความผิดเขาใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นวาเปนคดีที่ทําการเปรียบเทียบปรับได
กรณีที่ 1: หากผูกระทําความผิดไมมาใหเปรียบเทียบปรับภายในเวลาที่กําหนด
- ใหสงเรื่องและตัวผูตองหาไปใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตามกฎหมาย
เพื่อดําเนินการตอไป
กรณีที่ 2: หากผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
- บันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดไวตามแบบ ปศ.๒ โดยดูอัตราคาปรับ
ตามที่กําหนดเปนจํานวนเงินตามจํานวนครั้งที่กระทําความผิด
- ดําเนินการเปรียบเทียบคดี โดยบันทึกการเปรียบเทียบปรับผูตองหาที่ชําระ
คาปรับแลวลงในแบบ ปศ.๔
- ออกใบเสร็ จ รับเงิน ให ผู ก ระทําความผิด โดยบั น ทึ กการชํ า ระเงิน รวมทั้ ง
หมายเลขใบเสร็จรับเงินใน ปศ.๔ ดวย
- เก็บสํานวนคดีที่ไดทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จแลว โดยใชแบบ ปศ.๕ ปด
หนาสํานวนคดีทุกสํานวน
- รายงานผลการเปรียบเทียบปรับ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ
ปศ.๖ ใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ
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กรณีที่ 3: หากผูกระทําความผิดมาใหเปรียบเทียบ แตไมยินยอมตามคาเปรียบเทียบปรับ
- บันทึกคําใหการไวตามแบบ ปศ.๓
- จากนั้ น ส ง เรื่ อ งและตั ว ผู ต อ งหาไปให พ นั ก งานสอบสวนผู มี อํ า นาจตาม
กฎหมายเพื่อดําเนินการตอไป
แบบพิมพที่ใช
มีการกําหนดแบบพิมพที่ใชในการเปรียบเทียบปรับไวในระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย
การเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547 ดังนี้
- แบบ ปศ.๑ แบบเรียกผูก ระทําความผิดมาทําการเปรียบเทียบปรับ
- แบบ ปศ.๒บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด (กรณียินยอมเปรียบเทียบปรับ)
- แบบ ปศ.๓ บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด (กรณีไมยนิ ยอมเปรียบเทียบปรับ)
- แบบ ปศ.๔ แบบเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ
- แบบ ปศ.๕ ประวัติผูกระทําความผิด
- แบบ ปศ.๖ รายงานเปรียบเทียบปรับ

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทุกความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งและพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบได
- เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 15 วันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ใชบังคับในเขตเทศบาลเทานั้น
- สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือ
ยกเวนมาตราใด ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- สําหรับองคการบริหารสวนตําบล การบังคับใช ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหใชพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 บังคับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดภูเก็ต
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มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- ไมดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติด
กับอาคารหรือบริเวณของอาคาร

6

ไมเกิน
1,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
53

- กระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่
บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรือ
ผูครอบครองและปลอยปละละเลยให
ตนไมเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือ
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกของ
อาคาร

8 วรรค
หนึ่ง

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

- การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผน 10 วรรค
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยมิได หนึง่
รับอนุญาต

ไมเกิน
5,000 บาท

-

56

- ขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําให
ปรากฏดวยประการใดๆ ซึ่งขอความ ภาพ
หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บน
ถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ

ไมเกิน
5,000 บาท

-

56

- เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน 13 วรรค
ไมเกิน
เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด
หนึง่
10,000 บาท
รถไมอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือ
สิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุง
กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น
รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถ
รั่วไหลลงบนถนน

-

57
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- นําสัตวหรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไป ใน
บริเวณที่ประกาศหาม หรือปลอยใหสัตว
ถายมูลบนถนน
- ลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลือ่ น
บนถนน หรือสถานสาธารณะและทําให
ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ

14

ไมเกิน
500 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
52

15

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

- ใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่
ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้ง
อุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ลอเลือ่ น
- กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุด
เสียหาย จอดหรือขับขี่รถยนต
รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา

16 วรรค
หนึ่ง

ไมเกิน
5,000 บาท

-

56

17

ไมเกิน
5,000 บาท

-

- ทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนน
หรือสถานสาธารณะ
- ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนโดย
ไมไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่
- ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบน
ถนน หรือรถยนตหรือลอเลือ่ นเปนที่ปรุง
อาหารเพื่อจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบน
รถยนต หรือลอเลื่อน บนถนนหรือใน
สถานที่สาธารณะ
- ผูอยูในรถยนตหรือผูนงั่ ซอนทาย
รถจักรยานยนตซื้อสินคาที่ขายหรือจําหนาย
บนถนน

18

ไมเกิน
5,000 บาท
ไมเกิน
10,000 บาท
ไมเกิน
2,000 บาท

-

56

-

57

-

54

-

53

19
20

21

ไมเกิน
1,000 บาท

56
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- จูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่ง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว

22

ไมเกิน
2,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
54

-เทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ
เศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ําหรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุ
ดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา
- ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกอง
กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการ
เปนเจาของ
- โคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวย
ประการใดๆ ใหเกิดความเสียหายหรือนาจะ
เปนอันตรายแกตนไม หรือสวนใดสวน
หนึ่งของตนไมที่ปลูกไวหรือขึน้ เองตาม
ธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานที่
สาธารณะ
- ปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่
ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่น
ปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศ
หรือปกปายหามไว
- ถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่
สาธารณะซึ่งมิใชสถานที่ที่ราชการสวน
ทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น

23

ไมเกิน
10,000 บาท

-

57

26

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

27

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

28

ไมเกิน
1,000 บาท

-

53

29

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- เท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะ
จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา

30

ไมเกิน
10,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
57

- บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก
สั่งน้ํามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือ
บนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร หรือทิ้ง
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสวนทองถิ่น
ไดจัดไว
- ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นไดจากที่สาธารณะ
- เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก
หรือสิง่ อื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา

31

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

32

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

33 วรรค
ไมเกิน
หนึ่ง 10,000 บาท

-

57

ไมเกิน
10,000
บาท
ไมเกิน
2,000 บาท

-

57

-

54

ไมเกิน
500 บาท

-

52

- เท หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะ
หรือในสถานสาธารณะ
- กระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย
ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่งอื่นใด ที่
ราชการสวนทองถิ่นหรือราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได

34

- ปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง
ตนไม หรือสิ่งค้ํายันตนไม ในที่สาธารณะ

36

35
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

- ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ
หรือนอนในที่สาธารณะ
- เลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆ บน
ถนน หรือในสถานสาธารณะ ที่มีประกาศ
หามไว
- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาต

37

ไมเกิน
500บาท
ไมเกิน
500บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
52

-

52

39

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

40

ไมเกิน
2,000 บาท

-

54

55

ไมเกิน
3,000 บาท

-

55

- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ที่อาคาร
ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชน
อาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
- ขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน
เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ํามัน และวัตถุ
ดังกลาวไดตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือ
รั่วไหลลงบนถนน

38

ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
การดําเนินการเปรียบเทีย บคดีตามพระราชบั ญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปน
การเฉพาะ
- สถานที่ทําการเปรียบเทียบ ใหใชสํานักงานเทศบาล เวนแตมีเหตุจําเปนจะทํา
การเปรียบเทียบ ณ ที่ใดภายในเขตทองที่ก็ได โดยใหบันทึกเหตุจําเปนไวใน
บันทึกการเปรียบเทียบ
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หมายเหตุ: สํ า หรั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ ไ ด รั บ การประกาศให บั ง คั บ ใช
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ จ ากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยแล ว ให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ที่
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลได (ปจจุบันไดประกาศบังคับใชในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเต็ม
พื้นที่)
- ในการเปรียบเทียบ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้ง ถามชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา อาชีพ และที่อยู และ
รายละเอียดอื่นแลวบันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคําของผูตองหา
- เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับภายในกําหนด 15 วัน ตามที่เปรียบเทียบปรับ
ใหออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน และให
ถือวาคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ถ า ผู ต อ งหาไม ย อมให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ หรื อ ยิ น ยอมแล ว ไมชํ า ระค า ปรั บ
ดํ า เนิ น การร อ งทุ ก ข ก ล า วโทษต อ พนั ก งานสอบสวน เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี กั บ
ผูตองหาตอไป
ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
ผูกระทําความผิดจัดการเก็บ กวาด ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน
ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายให
ผูอื่นความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการ
จัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอย ตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น
แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
แบบพิมพที่ใช
ในพระราชบัญญั ติรักษาความสะอาดและความเปนระเบีย บเรีย บรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 มีการกําหนดแบบพิมพที่ใชในการเปรียบเทียบคดีไว ดังนี้
- บันทึกถอยคําของผูตองหา
- บันทึกการเปรียบเทียบ
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บันทึกถอยคําของผูต องหา
ที่...........................................
วันที.่ ..... เดือน...................พ.ศ. ...................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................อายุ..........ป อาชีพ..............
สัญชาติ.....................อยูบานเลขที่............หมูที่.......... ถนน...............................ซอย........................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ….................................จังหวัด.............................................
ชื่อบิดา......................................ชื่อมารดา...............................บัตรประจําตัวเลขที่............................
เจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจาทราบวาขาพเจาเปนผูตองหากระทํา
ความผิดฐาน........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เหตุเกิดที.่ ..............................ตําบล…...................................อําเภอ……............................................
จังหวัด...................................เมื่อวันที.่ ............เดือน....................พ.ศ...............เวลา.....................น.
ขาพเจาทราบแลว ขอใหถอยคําดวยความเต็มใจและอาจใชเปนหลักฐานในการพิจารณาได.............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่ไดแจงถึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา ๗ ทวิ ใหขาพเจาทราบแลว
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
ลงชื่อ...............................................ผูตองหา
(.............................................)
ลงชื่อ...............................................เจาพนักงานทองถิ่น/ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
(.............................................)
ลงชื่อ............................................ผูเขียน-อาน
(.............................................)
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บันทึกการเปรียบเทียบ
คดีเปรียบเทียบ............../...................

พรบ.การสาธารณสุข 2535

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

๑. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาผูตองหามีความผิดฐาน..............
......................................................................................................................................................................
ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา.............
จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน...........................บาท (........................................................)
๒. เนื่ อ งจากเป น ความผิ ด ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ มี โ ทษจํ า คุ ก แต พิ จ ารณาเห็ น ว า
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกจึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนจํานวน...........................บาท
๓. ตองหาไดยินยอมตามคําเปรียบเทียบ และไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ตั้งแตวันที่............เดือน.......................พ.ศ. .......................
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
ลงชื่อ...........................................ผูตองหา
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.............................................)
ลงชื่อ...........................................ผูเขียน
(.............................................)
ตอนที่ ๒
ไดรับเงินคาปรับ จํานวน .......................... บาท
(......................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ .............ตอนที่..............
ลงวันที.่ ........เดือน ................พ.ศ. ...........ไวแลว

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

กรณีไมยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวแตไม
15 วัน
ชําระเงินภายในกําหนด................................................
ไดดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาตอไปแลว
ตามหนังสือ......./.......ลงวันที.่ ......เดือน ..........พ.ศ. ........

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

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ สถานที่อื่นใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกนี้ดวย รายการใดไมใชใหขีดทิ้ง
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสียของราชการที่
ราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีขึ้นเทานั้น ตามมาตรา 93
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ซึ่งยังมิไดทําการ
กอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
หรือไมประสงคที่จะทําการกอสรางหรือ
จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนดหลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสีย
หรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมของทางราชการ และลักลอบปลอยทิ้ง
น้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูสงิ่ แวดลอม
ภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่ตน
เปนเจาของหรือผูครอบครอง

71

4 เทา
ของอัตราคาบริการ

104
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ซึ่งยังมิไดทําการ
กอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือ
ไมประสงคที่จะทําการกอสรางหรือจัดให
มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของ
เสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
กําหนดจัดสงน้าํ เสียหรือของเสียไปทํา
การบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ
แตไมยอมชําระคาบริการที่กาํ หนดโดย
ไมมีสิทธิไดรับยกเวนตามมาตรา 89
วรรคสอง
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ลักลอบปลอยทิ้ง
น้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ

71

4 เทา
ของอัตราคาบริการ

71

4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด
เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการตอวัน
4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด
เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการ ตอวัน

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ที่ไดทําการกอสราง
ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนดแลว แตละเวนไม
ทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดย
ใชระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด

70

ปรับตาม
มาตรา
90
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รายละเอียด
ของเสียของตนที่มีอยูและลักลอบปลอย
ทิ้งมลพิษน้ําเสียหรือของเสียดังกลาวออก
สูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิด
มลพิษของตน
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษทุกประเภท (ยกเวนตามมาตรา 70)
ที่ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด
ของเสียของตนเองซึ่งสามารถทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตาม
มาตรฐาน ไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไป
ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ และลักลอบปลอยทิ้งน้าํ เสียหรือ
ของเสียนั้นออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขต
ที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่ตนเปนเจาของ
หรือผูครอบครอง
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษทุกประเภท (ยกเวนตามมาตรา 70)
ที่ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัด
ของเสียของตนเองซึ่งสามารถทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตาม
มาตรฐานจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไป
ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่
กําหนดโดยไมมีสิทธิไดรับยกเวนตาม
มาตรา 89 วรรคสอง
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มาตรา

โทษปรับ

ปรับตาม
มาตรา

72

4 เทา
ของอัตราคาบริการ

90

72

4 เทา
ของอัตราคาบริการ
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* แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ไดแก
- การเลี้ยงสุกร
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
- ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด
- ที่ดินจัดสรรทีร่ ังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายเกินกวา 100 แปลงขึ้นไป
- โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3
- นิคมอุตสาหกรรม
- อาคารตอไปนี้
1. อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป
2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 200 หองนอนขึ้นไป
3. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา
ดว ยสถานพยาบาลที่ มี เ ตีย งสํา หรั บรั บ ผูป ว ยไว คา งคืน รวมกัน ทุก ชั้น ของ
อาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป
4. อาคารโรงเรี ย นเอกชน โรงเรี ย นของทางราชการ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของ
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
5. อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
ของเอกชนที่มีพื้ น ที่ใ ชสอยรวมกัน ทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
8. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 นั้ น ไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการเปรี ย บเที ย บคดี ไ ว เ ป น
การเฉพาะ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดีได
คาปรับที่จัดเก็บได ไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน แตใ หนํามาหักสงเขา
กองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด สําหรับสวนที่เหลือใหใชเปนคาใชจาย
สําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ราชการสวนทองถิ่น
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)
อํานาจการเปรียบเทียบคดี
- เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
(ตามมาตรา 89) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือที่มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- กรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดที่เปรียบเทียบไดตาม
พระราชบั ญญั ติ นี้ และผู ต องหายิ นยอมให เปรี ยบเที ยบ ถ าผู ต องหาหรื อผู มี
ประโยชนเกี่ ยวของร องขอ ผู วาราชการจั งหวัดหรือผูซึ่งผูว าราชการจังหวั ด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

-

มอบหมายจะปลอยผูตองหาชั่วคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการ
ชําระเงินคาปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูตองหาในชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแต
วันที่เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายใน 30 วันใหดําเนินคดีตอไป
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแก
นายตรวจชั่งตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่

58

ไมเกิน
5,000 บาท

-

ปรับตาม
มาตรา
82

ใชมาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กฎหมาย
กําหนด

9

ไมเกิน
5,000 บาท

-

66

ใชมาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัดใน
การซื้อขายหรือจําหนายสินคา โดยไมปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรี
ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
ไมแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
หรือใบแทนไวในที่เปดเผย

10

ไมเกิน
5,000 บาท

-

67

18

ไมเกิน
1,000 บาท

-

69

19

ไมเกิน
1,000 บาท

-

69

ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15วัน
นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย

50

ไมเกิน
1,000 บาท

-

69

ไมแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว
ในที่เปดเผย

51

ไมเกิน
1,000 บาท

-

69
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รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมประกอบธุรกิจใหถูกตองตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือจําหนายเครื่องชัง่
ตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรอง สิ้นอายุแลว
ไมแจงสถานที่ประกอบการไมแจงการ
เปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการ
การใชเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรอง
สิ้นอายุในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา
กับผูอื่นหรือการใหบริการชั่ง ตวงวัดหรือการ
ใชประโยชนการคํานวณคาตอบแทน คาภาษี
อากรและคาธรรมเนียม
ไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การใชเครื่องชั่งตวงวัด

21

ไมเกิน
20,000 บาท
ไมเกิน
20,000 บาท
ไมเกิน
20,000 บาท
ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน
ไมเกิน
6 เดือน
ไมเกิน
6 เดือน
ไมเกิน
6 เดือน

ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

70

ไมเกิน
5,000 บาท
ไมเกิน
5,000 บาท

-

71

-

73

ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

79

ไมออกหนังสือแสดงผลการชั่งการตวงหรือ
การวัดใหแกผขู อรับบริการ
ไมแจงการเคลื่อนยายเครื่องชั่งตวงหรือวัด
ชนิดติดตรึงอยูก ับที่ภายใน 15วัน นับแตวันที่
ติดตั้งเสร็จเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นใหม
หรือมีเครือ่ งชั่งตวงวัดไวเพื่อใชในการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือการบริการ หรือ
การใชเครื่องชั่งตวงวัดเพือ่ ประโยชนในการ
คํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม โดยรูวาเครือ่ งชั่งตวงวัดนั้นมี
ความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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24
28
25
วรรค
หนึ่ง

25
วรรค
สอง
22
27

25
วรรค
หนึ่ง

ปรับตาม
มาตรา
70
70
70
70

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

โทษจําคุก

ไมนําเครื่องชั่งตวงวัดมาใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ เพื่อใหคํารับรอง ภายในเวลาที่
กําหนด
ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีที่
กําหนดตาม รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
กําหนดชนิดของสินคาหีบหอที่แสดงปริมาณ
หรือบรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด
มีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่งสินคาหีบหอที่
แสดงปริมาณไว โดยรูวาปริมาณของสินคาที่
บรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่ง
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
ขายหรือมีไวเพือ่ ขายซึ่งสินคาหีบหอที่ไมมี
การแสดงปริมาณของสินคา
ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอที่
นําเขามาในราชอาณาจักร

34

ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

62

ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

83

85

ไมเกิน
20,000 บาท

ไมเกิน
6 เดือน

85

62(1)

ไมเกิน
5,000 บาท
ไมเกิน
5,000 บาท

-

86

-

86

ไมเกิน
5,000 บาท

-

87

ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอที่
นําเขามาในราชอาณาจักรกอนรับมอบสินคา

64
วรรค
หนึ่ง
64
วรรค
หนึ่ง

ปรับตาม
มาตรา
81
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พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทุกความผิด ยกเวนมาตรา 35 วรรคสอง (ตามมาตรา 42)
รายละเอียด

มาตรา

โทษปรับ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิน่ ประกาศ
กําหนด โดยไมมีใบรับแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนด โดยไมมีใบรับแจงจาก
เจาพนักงานทองถิ่น

17

ไมเกิน
50,000 บาท

26

ไมเกิน
50,000 บาท

ไมเกิน
1 ป

35

ขุดดินไมถูกตองตามกฎกระทรวง

20

-

36

ถมดินไมถูกตองตามกฎกระทรวง

27

ไมเกิน 30,000
บาทและปรับเปน
รายวันอีกวันละ
ไมเกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม
ปฏิบัติตาม
ไมเกิน 30,000
บาทและวันละ
ไมเกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม
ปฏิบัติตาม

-

36
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รายละเอียด

มาตรา

ไมจัดการปองกันการพังทลายของดิน เมื่อ
24
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดิน
ไมเกิน 3 เมตร ใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่น
ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของ
บอดินที่จะขุดดิน
ไมจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม
26
กอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่ วรรคหนึ่ง
อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น เมื่อทําการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ
ที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนด
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตาม
30
สมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการเขาไป
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือ
ถมดิน วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ
พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ
25
หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือทาง
การศึกษาในดานธรณีวิทยา แลวไมหยุด
การขุดดิน และรายงานใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พบ

โทษปรับ
ไมเกิน
10,000 บาท

โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา
37

ไมเกิน
10,000 บาท

-

37

ไมเกิน
2,000 บาท

-

38

ไมเกิน
5,000 บาท

ไมเกิน
1 เดือน
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รายละเอียด

มาตรา

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหหยุดการขุดดินหรือ
29
ถมดิน
วรรคสอง
31
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง

โทษปรับ
ไมเกิน
50,000 บาท

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหจัดการปองกันความ
29
ไมเกิน 30,000
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการ วรรคสอง บาทและวันละ
ขุดดินหรือถมดิน
31
ไมเกิน 500 บาท
วรรคหนึ่ง
ตลอดเวลา
วรรคสอง ที่ไมปฏิบัติตาม

โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา
ไมเกิน
40
1 ป

-

41

ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคดี
ในสวนของการดําเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 นั้น ไมไดมีการกําหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในบทที่ 2 การบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมาย ในเรื่องการเปรียบเทียบคดี ได
อยา งไรก็ ต าม ในการปฏิ บั ติต ามพระราชบั ญญั ติ ก ารขุ ด ดินและถมดิ น พ.ศ. 2543 นี้
เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่อาจออกคําสั่งใหแกไข หรือระงับการดําเนินการได
ดังนี้
- กรณีเจาพนักงานทองถิ่นไดรับการรองขอจากผูไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินเจาพนักงานทองถิ่นสั่งพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน
และรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร
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- กรณีพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดิน หรือการถมดินหาก
พนัก งานเจ า หนาที่ เ ห็ น วาการขุด ดิน หรือการถมดิน ไดก อ หรื ออาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
ทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน
ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได
- กรณีมีเหตุฉุกเฉินพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดินหรือ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบทันที
 ถ า เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เห็ น ชอบด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมี
คําสั่งสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหถือ
วาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน
 ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมหี นังสือสั่งภายในกําหนดเวลา ใหคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่เปนอันสิน้ ผล
โดยในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งออกโดยเจาพนักงานทองถิ่นดวย (ดูกฎกระทรวง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ พ.ศ. 2544)
แบบพิมพที่ใช
เปรียบเทียบ สามารถใชแบบพิมพตามตัวอยางในใชมาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการ
เปรียบเทียบคดีได
การอุทธรณ
ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือ
จัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น ของ
เจาพนักงานทองถิ่น ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 30 วันนับแต
วันที่ทราบคําสั่ง
บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
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อยางไรก็ตาม ในระหวางการอุทธรณนี้ ผูขุดดินและถมดินยังตองดําเนินการตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น แตหากผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหยื่นคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให
ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได หรือจะสั่งใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นก็ได โดยผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ และคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด
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บทที่ 4
การกําหนดมาตรฐานบุคลากร
การกําหนดมาตรฐานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับนั้น
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หน า ที่ ป ระจํ า ที่ เ จ า หน า ที่ เ หล า นั้ น ปฏิ บั ติ ง านอยู ด ว ย โดยหากเป น ไปได ควรให
เจาหนาที่ที่ปฏิ บัติงานเปนผู ดําเนินการเปรียบเทียบคดี เนื่องจากจะมีความเขาใจในเรื่องที่ตน
ปฏิบัติงานเปนอยางดี และหากมีขอสงสัยในขอกฎหมายตางๆ ก็สามารถขอคําปรึกษาแนะนําจาก
นิติกรไดอีกดวย
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากงานที่ตนปฏิบัติอยูนั้น เจาหนาที่ผูทําการเปรียบเทียบคดี
จะตองมีความรูในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกดวย ซึ่งจะไดกลาวตอไป

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

การอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
นอกเหนือจากการมอบหมายหนาที่แลว การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถ
บังคับใชกฎหมายและเปรียบเทียบคดีไดอยางถูกตองนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู
บทที่ 4 การกําหนดมาตรฐานบุคลากร
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ความเขาใจในหลายดาน จึงจําเปนตองมีการอบรมเจาหนาที่เหลานี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองดําเนินการทันทีที่มีการใชกฎหมายนั้นๆ ในทองที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือในกรณีที่เปนกฎหมายที่ใชมาแตเดิม ก็ตองมีการอบรมกอนเจาหนาที่จะ
เขามาปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ ได เพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาที่เขาใจในรายละเอียดและขั้นตอน
การใชมาตรการทางกฎหมายเปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยหัวขอที่
จําเปนตองอบรม ไดแก
- กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ผูมีอํานาจและผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน
- การลงโทษผูกระทําผิด
- อัตราคาปรับ
- การใชเอกสาร แบบพิมพตางๆ
- สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
ในสวนของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของนั้น จะประกอบไปดวย
- ตัว กฎหมายแมบทที่ทองถิ่น บังคับ ใช (ไมว าจะเป นพระราชบั ญญั ติ ขอบัญญั ติ
ทองถิ่น ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ) ซึ่งผูปฏิบัติงานตองทําความเขาใจถึงอํานาจของ
ตนเองและของทองถิ่นเปนอยางดี รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งในกรณีที่ทองถิ่นมีอํานาจใน
การเปรียบเทียบคดี และกรณีที่ตองสงเรื่องใหผูมีอํานาจอื่นในการเปรียบเทียบคดี อัตราคาปรับ
แบบพิมพตางๆ ที่ใช ซึ่งรายละเอียดตางๆ เหลานี้ ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 ขางตน
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ตามแนวทางการเปรีย บเทีย บปรับและการสอบสวนคดี อาญาบางประเภทของ
พนักงานสอบสวนฝายปกครองและพนักงานเจาหนาที่ของสํานักการสอบสวนและ
นิติกร กรมการปกครอง
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ตัวอยาง กรณียินยอมใหเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ของพนักงาน
เจาหนาที่ (นายกเทศมนตรี)

พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
นายกเทศมนตรี
ภ.บ.ท. 21

บันทึกการเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ
ที่ทําการ เทศบาลตําบลศรีประจันต
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543
ผูกระทําความผิดชื่อ นางแฉลม ฉายเดี่ยว อายุ 30 ป อยูบา นเลขที่ 9 หมูท ี่ 9 ถนน, ตรอก,
ซอย ............1............ ตําบลศรีประจันต อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกกลาวหาวา ไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ที่จะตองประเมินเสียภาษีบํารุงทองที่แก
เจาพนักงานซึ่งมีความผิดตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
จึงเปรียบเทียบใหผูกระทําความผิดเสียคาปรับ 100 บาท และใหชําระเงินคาปรับภายใน
30 วัน เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูกระทําความผิดไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
(ลงชื่อ)
แสวง
ผูสั่งเปรียบเทียบ
นายกเทศมนตรีตําบลศรีประจันต
บันทึกการยินยอม หรือไมยนิ ยอม ของผูกระทําผิด
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543
ขาพเจา นางแฉลม ฉายเดี่ยว ไดทราบคําสั่งเปรียบเทียบกําหนดคาปรับแลว ขาพเจา
ยอมหรือไมยินยอมใหเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ และไดชําระเงินแลว หรือจะนําเงินมาชําระ
เดือน
พ.ศ. คาปรับภายในวันที่
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
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แฉลม
แสวง
สวิง
สวาท

ผูกระทําความผิด
ผูสั่งเปรียบเทียบ
พยาน
พยานและผูเขียน
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ตัวอยาง
ตัวอยาง กรณียินยอมใหเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510
ของพนักงานเจาหนาที่ (ประธานกรรมการบริหาร อบต.)

พ.ร.บ. ภาษีปาย 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 ซึ่งระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
จึงเปรียบเทียบใหผูกระทําผิดเสียคาปรับ 1,000 บาท
(ลงชื่อ)
ป.
ผูสั่งเปรียบเทียบปรับ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง
บันทึกการยินยอมหรือไมยนิ ยอมของผูกระทําผิด
วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543
ข า พเจ า นายจํ ารัส ปา ยแดง ไดทราบคํา สั่งเปรีย บเทีย บกํา หนดคาปรั บ แล ว ข า พเจ า
ยินยอมหรือไมยินยอม ใหเปรียบเทียบกําหนดคาปรับ และไดชําระเงินแลวหรือจะนําเงินมาชําระ
คาปรับภายในวันที่
เดือน
พ.ศ. (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

จํารัส
ป.
เปด
ไก

ผูกระทําความผิด
ผูสั่งเปรียบเทียบ
พยาน
พยานและผูเขียน
ภาคผนวก
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ตัวอยาง
ตัวอยาง การเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรณีผูตองยินยอมใหเปรียบเทียบ

บันทึกการจับกุม
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
เขียนที่ สํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544
วันนี้ เวลา 07.00 น. พนักงานเจาหนาที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดรวมกันจับกุม
(ระบุชื่อ) 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
สาธารณะโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากเจา พนั ก งานท อ งถิ่น อั น เป น ความผิ ด ตามมาตรา 77 แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตองระวางโทษรับไมเกินสองพันบาท พฤติการณโดย
ยอ นางขวัญดี มีกําลัง ซึ่งมีอาชีพคาขาย ไดนําสินคาคือขาวหลาม จํานวน 2 กระจาดที่หาบเรขายได
วางขายบนทางสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานของเทศบาลฯ เหตุเกิดเมื่อวันที่
13 เมษายน 2544
สถานที่เกิดเหตุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ต. ปากน้ํา อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ
สอบถามผู ต อ งหาให ก ารรั บ สารภาพวา ไดก ระทํา ความผิ ด จริ ง และยิ น ยอมใหดํ า เนิ น คดี ต าม
กฎหมาย และยินยอมใหริบของกลาง
อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการจับกุมมิไดทํารายรางกายหรือ
จิตใจหรือบังคับขูเข็ญทําใหทรัพยสินของผูตองหาเสียหาย หรือเสื่อมคาแตประการใด และมิได
เรียกรองเอาซึ่งทรัพยสินของผูตองหาดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น ผูตองหาอานรับวาถูกตอง จึงลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)
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ผูตองหา
(นางขวัญดี มีกําลัง)
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บันทึกการเปรียบเทียบ
คดีเปรียบเทียบ ที่ 40/2544

ที่สํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
วันที่ 13 เมษายน 2544
1. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาผูตองหามีความผิด
ฐานวางจําหนายสิน คาในทางสาธารณะในเขตเทศบาลโดยไม ไ ดรับอนุญาตจากเจ าพนั กงาน
ทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 77
2. เนื่องจากเปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกแตพิจารณาเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกจึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน 50 บาท (หาสิบ
บาทถวน)
3. ผู ต อ งหาได ยิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ และได ชํ า ระเงิ น ค า ปรั บ ตามจํ า นวนที่
เปรียบเทียบแลวตั้งแตวันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)
ขวัญดี
ผูตองหา
(นางขวัญดี มีกําลัง)
(ลงชื่อ)
เชน
เจาพนักงานทองถิ่น
(นายเชน เมืองทอง)
(ลงชื่อ)
วิชาญ
ผูเขียน
(นายวิชาญ คนดี)
กรณีไมยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือเมื่อ
ไดรับเงินคาปรับ จํานวน 50 บาท
(หาสิบบาทถวน) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ 1
ยินยอมแลวแตไมชําระเงินภายในกําหนด
15 วัน ไดดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอ
ตอนที่ 3 ลงวันที่ 13 เมษายน 2544 ไวแลว
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูตองหา
ลงชื่อ
เชน
ผูรับเงิน
ตอไปแลวตามหนังสือ...................../.................
(นายเชน เมืองทอง)
ลงวันที่...............................................................
13/เม.ย./44
(ลงชื่อ)..................................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบ ณ สถานที่อื่นใหบันทึกเหตุจําเปนไว
ในบันทึกนี้ดวย
ภาคผนวก
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ตัวอยาง
ตัวอยาง การทําสํานวนเปรียบเทียบปรับ ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

คบ. 1

กรมการปกครอง
บัญชีรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ
ที่วาการ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ประเภทคดี พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475
1. คดีที่ 12/2544
2. วันเวลารับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ 1 มีนาคม 2544
3. ชื่อและที่อยูข องผูรองทุกขหรือกลาวโทษ นายทวีทรัพย มีโชค ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
4. หาวากระทําผิดฐาน จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ตาม ม. 21 ซึ่ง
เปนความผิดตาม ม. 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475
5. วันเวลาเกิดเหตุ 10 กุมภาพันธ 2544
6. เหตุเกิดที่หมูที่ 1 ตําบล แมกลอง อําเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
7. ชื่อผูถูกทํารายหรือเสียหาย

8. ชื่อผูตองหา

นายเดน ดวงดี
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อายุ

37 ป

อายุ

สัญชาติ

ไทย

สัญชาติ

ที่อยู

ม.1 ต.แมกลอง
อ.เมือง
สมุทรสงคราม

ที่อยู

หมายเหตุ

ผูตองหามาถึงที่ทําการ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เมื่อวันที่

โดย

1 มี.ค.2544

เทศบาลสง
ตัวมาให
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9. ลงลายมือชื่อ
ทวีทรัพย มีโชค
10. รายการทรัพยที่ตองประทุษรายหรือเสียหายรับแจงเมื่อวันที่
ชื่อสิ่งของ

ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ

ตําหนิรูปพรรณ

ราคา

อาการที่ตอ งประทุษราย
หรือเสียหาย

ไดคืนโดย
เมื่อวันที่

ลงลายมือชื่อ
พนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

พิเคราะหเห็นวา
-

หมายเหตุ
-

11. ลงลายมือ
12. บาดแผลชันสูตรเมื่อวันที่
ชื่อผูถูกบาดเจ็บ
-

แผลที่
-

ตรง กวาง
-

ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ
ยาว
-

ลึก
-

ฐานแผล
-

13. ลงลายมือชื่อ
ผูบาดเจ็บ
ผูชันสูตร
14. ลงลายมือชื่อ
)
(
15. วันเวลาทําการสอบสวน
1 มี.ค. 2544
16. วันเวลาเสร็จการสอบสวน 1 มี.ค. 2544
17. ระหวางสอบสวนผูตองหา ถูกปลอยชั่วคราวโดยไมมีหลักประกัน
18. เหตุที่ตองควบคุมผูตองหาเกินกวา 48 ชั่วโมง
19. ผูตองหาหรือผูกระทําผิดที่เห็นควรสั่งฟอง
20. ผูตองหาหรือผูกระทําผิดที่เห็นควรสั่งไมฟอง
21. ผูตองหาเปรียบเทียบ นายเดน ดวงดี
22. ไดจัดการ ไดสอบสวนตามขอกลาวหาแลวเห็นวา นายเดน ดวงดี ไดกระทําผิดโดยจงใจ
ละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตาม ม. 21
ซึ่งเปนความผิดตาม ม. 47 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา และยินยอมใหเปรียบเทียบ
พนักงานสอบสวน
23. ลงลายมือชื่อ
แสวง
( (นายแสวง สายสวาท)
)
ภาคผนวก
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24. ผลที่สุดของคดี พนักงานอัยการจังหวัด เห็นชอบดวย

25. ลงลายมือชื่อ
แสวง สายสวาท
ผูบันทึก
( (นายแสวง สายสวาท) )
พนักงานสอบสวนฝายปกครอง

หมายเหตุ ขอความชองใดไมมีใหขีด –
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ตัวอยาง
ที่ 20 / 2544 วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544
เสนอ พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสงคราม
ขอสงสํานวนคดีเปรียบเทียบตามความ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
ม. 142 วรรคทาย รวม
5 แผน เพื่อพิจารณา
( นายรวมโชค อํานวยทรัพย )
หัวหนาพนักงานสอบสวน
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
คบ.๕
กรมการปกครอง
บันทึกการเปรียบเทียบคดีอาญา
คดีที่ 12 / 2544
คดีเปรียบเทียบที่ 15 / 2544
ที่วาการ อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
วันที่
1
เดือน
มีนาคม
พ.ศ. 2544
ผูกลาวหา
นายทวีทรัพย มีโชค
คดีระหวาง
นายเดน ดวงดี
ผูตองหา
ขอกลาวหา จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่เทศบาล
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
ภาคผนวก
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จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับ 200- บาท ( สองรอยบาทถวน ) และคาทดแทน
ความเสียหายแกผูเสียหาย
บาท (
) ผูเสียหายแลผูตองหาได
ยินยอมตามคําเปรียบเทียบ และไดชําระเงินแลว ผูเสียหายไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายไว
ถูกตองแลวเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544
บันทึกนี้ไดอานใหทั้งสองฝายฟงแลวรับรองวาถูกตองจึงไดใหลงชื่อไวเปนหลักฐาน
แลวจึงปลอยตัวผูตองหาไปในวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544 เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)
เดน
( นายเดน ดวงดี
(ลงชื่อ)
ทรัพย
( นายทวีทรัพย มีโชค
(ลงชื่อ)
แสวง
( นายแสวง สายสวาท
(ลงชื่อ)
แสวง
( นายแสวง สายสวาท

ผูตองหา
)
ผูเสียหาย
)
พนักงานสอบสวน
)
ผูเขียน-อาน
)

หมายเหตุ ในกรณีไมมีคาตอบแทนใหขดี ฆาความตอนที่วาดวยเงินทดแทนความเสียหายออกทุกแหง

128

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คบ. 19
ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

2

เลขที่
20
.
ที่วาการ อําเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม
กระทําผิดฐาน จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน
จาก นายเดน ดวงดี
เจาหนาทีเ่ ทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
12/2544 ลงวันที่ 1
บาท (
200-

ตามคดีที่
เปนเงิน
ลงชื่อ
(

แสวง สายสวาท
นายแสวง สายสวาท
พนักงานสอบสวน

)

เดือน
มีนาคม
พ.ศ. 2544
สองรอยบาทถวน ) ไวถูกตองแลว
ลงชื่อ
(

แสวง พรสวรรค
นายแสวง พรสวรรค
ผูรับเงิน

)

(คูฉบับ)
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
20
ที่วาการ อําเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม
เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2544 ไดรับเงินคาปรับคดีอาญา
วันที่ 1
กระทําผิดฐาน จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน
จาก นายเดน ดวงดี
เจาหนาทีเ่ ทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เลมที่

ตามคดีที่
เปนเงิน
ลงชื่อ
(

2

12/2544
200แสวง สายสวาท
นายแสวง สายสวาท
พนักงานสอบสวน

ลงวันที่ 1 เดือน
มีนาคม
พ.ศ. 2544
บาท ( สองรอยบาทถวน ) ไวถูกตองแลว
)

ลงชื่อ
(

แสวง พรสวรรค
นายแสวง พรสวรรค
ผูรับเงิน

)
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การดําเนินคดีอาญา 10 ประเภท
ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
เมื่อเกินอํานาจหนาที่การเปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยตองเสนอสํานวนการสอบสวนใหเจาพนักงานฝายปกครอง
ลําดับ
กฎหมาย
1 การทะเบียนราษฏร
2 บัตรประจําตัว
ประชาชน
3 ภาษีบํารุงทองที่
4 ภาษีปาย
5 ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
6 สัตวพาหนะ
7 เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง
8 ควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน
9 สาธารณสุข
10 การประถมศึกษา
รวม

2541
59,894
751,959

2542
61,400
854,454

2543
80,926
764,256

2544
81,407
829,732

2545
64,066
726,851

2546
55,072
728,890

14,225
189
4,313

3,257
219
3,607

1,467
288
8,035

1,082
81
2,808

1,127
80
2,272

251
111
5,974

7
1

5
1

32
2

36
-

256
-

352
-

-

-

-

-

-

-

830,588

922,943

855,006

915,146

794,652

1
63
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.
การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แต พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครอง ยั ง มี อํ า นาจสอบสวนตาม
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม
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ดวนมาก
ที่ มท 0305.4/ว 3215

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กท 10200
7 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
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
ไม ค อ ยให ค วามสนใจในเรื่ อ งนี้ เ ท า ที่ ค วร ผลั ก ภาระให พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยตํ า รวจเป น
ผูรับผิดชอบแทน ทําใหสวนราชการอื่นหรือบุคคลทั่วไปเขาใจวาอํานาจการสอบสวนความผิดทาง
อาญาเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจเพียงฝายเดียว และไมมั่นใจวาพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองจะทําสํานวนคดีสงพนักงานอัยการไดนอกจากนั้นผลการดําเนินคดีหรือการสอบสวน
ความผิดคดีละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด และขอบังคับสุขาภิบาลในอดีตไมเปนที่ปรากฏ
มากนั ก ซึ่ ง เสี ย และบทบาทหน า ที่ ข องพนั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองจึ ง ไม ค อ ยปรากฏต อ
สาธารณะ ดวยเหตุดังกลาวอาจมีผูหยิบยกเอาขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ เหลานั้น เปนขออางในการ
เสนอขอตัดอํานาจการสอบสวนความผิดทางอาญาของปลัดอําเภอและพนักงานฝายปกครองหรือ
ภาคผนวก
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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
บัง คั บตั้ ง แต วั น ที่ 1 เมษายน 2542 เป น ต น มา มี ก ารแก ไ ขเพิ่ม เติม ฐานความผิด ให ค รอบคลุ ม
ขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น ก็ตองศึกษาวาความผิดใดอยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองที่จะทําการสอบสวนได นอกจากนั้นไดมีพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ออกมาใชบังคับโดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474
ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวก็อยูในกลุมกฎหมาย 10 ประเภท ที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองมี
อํานาจสอบสวนเชนกัน
3. ใหจังหวัด อําเภอ และกิ่งอําเภอ แจงประสานไปยังเทศบาลและองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่ ท ราบว า พนั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองมี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บและ
สอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ถามีความผิด
เกิ ด ขึ้ น และเกิ น อํ า นาจที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ข องเทศบาลหรื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จะ
ดํ า เนิ น การได ให ส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองในเขตอํ า นาจดํ า เนิ น การต อ ไป
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
(นายชนะศักดิ์ 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

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (เวนกรุงเทพมหานคร)
ดวยกรมการปกครอง ไดรับขอหารือของกรุงเทพมหานคร กรณีบุคคลยื่นคําขอมีบัตร
เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุเกินกําหนด 90 วัน ซึ่งตาม 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
มิไ ด บั ญญั ติ เ ป น การยกเว นในเหตุดัง กลา วไวแ ตป ระการใด พนั ก งานเจา หนาที่จึงตองทําการ
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
ที่ มท 0308/ว 1001

กระทรวงมหาดไทย
13 กันยายน 2521

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
เทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จํานวน
ชุด
ด ว ยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ได พิ จ ารณาเห็ น เป น การสมควรประกาศให
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาแขวงในเขตเทศบาลทุกแหงทั่ว
ราชอาณาจักร มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ทั้งนี้ จึงไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
บัดนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหเทศบาลทราบไวชั้นหนึ่งกอน

กรมการปกครอง
โทร. 2225873
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ขอแสดงความนับถือ
วิญู อังคณารักษ
(นายวิญู อังคณารักษ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(สําเนา)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูม ีอํานาจเปรียบเทียบ
คดีละเมิดเทศบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521)
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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
สุ ข าภิ บ าลและองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด นั้ น ก็ ไ ดโ ดยให บั น ทึ ก เหตุ จํ า เป น ไว ใ นบัน ทึ ก การ
เปรียบเทียบ
ขอ 4 การเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้ง ถามชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา อาชีพ ที่อยู และรายละเอียดอื่นแลวบันทึกไว
ตามแบบบันทึกถอยคําของผูตองหาทายระเบียบนี้
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ขอ 5 เมื่ อ ผู ต อ งหายิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บปรับ ให เ จ า พนั ก งานทอ งถิ่ น หรื อ ผู ซึ่ ง เจ า
พนักงานทองถิ่นแตงตั้ง บันทึกการเปรียบเทียบตามแบบทายระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ
แหงการกระทําผิดความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ
เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับภายในกําหนดสิบหาวันตามที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่ง
เจา พนั ก งานท อ งถิ่น แต งตั้ง เปรี ย บเที ยบปรั บแล ว คดีเ ป น อัน เลิ ก กั นตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
ขอ 6 ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับให
เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาตอไป
ขอ 7 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่เจาพนักงานท องถิ่ น หรือผูซึ่งเจาพนัก งาน
ทองถิ่นแตงตั้งกําหนดแลวใหกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลวแตกรณีออกใบเสร็จรับเงินโดยใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
และ ผูรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
ขอ 8 ในกรณี ที่ไ ม มี ผู แ จ ง ความนํ า จั บ เงิน ค า ปรับ กึ่ ง หนึ่ งนั้ น ให ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสง
เงินในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับเงินคาปรับตามมาตรา 48 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบ านเมือง พ.ศ. 2535 ใหแ บงแก ผูแจงความนําจับกึ่งหนึ่งและ
พนักงานเจาหนาที่พนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2536
พลเอก

ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย*
วาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ
การจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2535
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัด
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 บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 พนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบนี้ ใหหมายความถึงพนักงานเจาหนาที่ตามความ
ในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
ขอ 5 สถานที่ทําการเปรียบเทียบตามปกติใหใชศาลาวาการของกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานเขต ศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงานเทศบาล และสํานักงานสุขาภิบาลเวนแตมีเหตุ
จํ า เป น จะทํ า การเปรี ย บเที ย บ ณ ที่ ใ ดภายในเขตกรุ ง เทพมหานคร เทศบาลเมื อ งพั ท ยา และ
สุขาภิบาลนั้นก็ได ทั้งนี้ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบ

*

ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 70 หนา 30-31 15 มิถุนายน 2535

140

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขอ 6 การเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการจอดยาน
ยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ใหพนักงานเจาหนาที่ถามชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ บิดา
มารดา อาชีพ ที่อยูและรายละเอียดอื่น แลวใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคํา
ของผูตองหาทายระเบียบนี้
ขอ 7 เมื่ อ ผู ต อ งหายิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ บั น ทึ ก การ
เปรียบเทียบตามแบบทายระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําผิด ความหนักเบาแหง
ขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ
เมื่ อ ผู ต อ งหาได ชํ า ระค า ปรั บ ภายในกํ า หนดสิ บ ห า วั น ตามที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่
เปรียบเทียบแลวคดีนั้นเปนอันระงับ
ขอ 8 ถาผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดี
กับผูตองหาตอไป
ขอ 9 เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดแลวใหกรุงเทพมหานคร
เทศบาลเมืองพัทยา และสุขาภิบาล แลวแตกรณีออกใบเสร็จรับเงิน โดยพนักงานเจาหนาที่และผูรับเงิน
เปนผูลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
ขอ 10 เงินคาปรับนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิก จา ยเงิน การฝากเงิ น การเก็บ รั ก ษาเงิ น และการนํา สง เงิ น ในหน าที่ข องกรุง เทพมหานคร
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
ด ว ยคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546
กระทรวงมหาดไทยจึงตองถายโอนอํานาจหนาที่ในการเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายอื่นใหแกเทศบาลองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหาร
สวนตําบล แตขอบังคับที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรออกขอบังคับเพื่อ
วางระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเสียใหมซึ่งขอบังคับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและ
การสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 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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บรรดาข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และคํ า สั่ ง อื่ น ในส ว นที่ กํ า หนดไว แ ล ว ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ” หมายความถึ ง ผู มี อํ า นาจ
เปรีย บเที ยบคดีล ะเมิ ด เทศบัญญั ติ ผูมีอํา นาจเปรีย บเทียบคดีล ะเมิ ด ข อบัญญัติองค การบริห าร
สวนจังหวัดและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
“ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด เทศบั ญ ญั ติ ” หมายความถึ ง นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาแขวง หรือหัวหนาสวนราชการ
ในเขตเทศบาลนั้น
“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความถึง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคก ารบริห ารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล” หมายความถึง
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และพนั ก งานส ว นตํ า บลซึ่ ง นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแต ง ตั้ ง ในเขตองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลนั้น
“พนั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครอง” หมายความถึ ง หั ว หน า พนั ก งานสอบสวนและ
พนักงานสอบสวนตามขอ 3 ของขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยระเบี ยบการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 แหงเขตทองที่ซึ่งมีอํานาจ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความถึง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู รักษาการ และมีอํานาจวินิจ ฉัย ตีความหรือ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ รวมทั้งกําหนดหรือปรับปรุงแบบพิมพ
ใหสอดคลองกับขอบังคับนี้
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หมวด 1
อํานาจหนาทีข่ องผูมีอาํ นาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
ขอ 6 ให ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น มี อํ า นาจและหน า ที่
ดําเนินการตามขอบังคับนี้
ขอ 7 ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญัติ ท อ งถิ่ น ตามข อบั ง คั บ นี้ มีข อบเขต
อํานาจดังตอไปนี้
(1) ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท
(2) ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิด ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุ ก
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ 8 พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวด 2
การดําเนินคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น
ขอ 9 ใหนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร
สว นตําบล แลวแตก รณี ออกคํ าสั่ง แตงตั้ งผู มีอํานาจเปรี ยบเที ยบคดีเ ปนเวรประจํ าวัน ประจํา
สํานักงาน หรือประจําที่ทําการไว
เมื่อมีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ใหดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
การจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ
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ขอ 10 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเอง หรือ
ปรากฏวาผูใดซึ่งอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนผูตองหา ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีตาม
ขอ 7 ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ บิดามารดา อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจงใหทราบถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวแจงขอหาใหทราบ
ให ผูมี อํา นาจเปรีย บเทียบคดีทํ าการเปรีย บเที ยบคดีห รือสอบสวนดว ยความรวดเร็ ว
ตอเนื่องและเปนธรรม และตองใหโอกาสผูตองหาในการแกขอกลาวหาและแสดงขอเท็จจริง
อันเปนประโยชนตอตนได
ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ทําหรือจัดใหทําการ
ใดๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบ
ประการใดๆ เพื่อจูงใจใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น
ขอ 11 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี
ในกรณีซึ่งเปนความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวได
เทาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น
ขอ 12 ก อ นทํ า การเปรี ย บเที ย บคดี ให ผู มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บคดี ถ ามผู ร อ งทุ ก ข ห รื อ
ผู ก ล า วโทษ และผู ต อ งหา พร อ มทั้ ง รวบรวมพยานหลั ก ฐานต า งๆ เพื่ อ ให ไ ด ค วามแน ชั ด ว า
การกระทําที่เกิดขึ้นนั้นเปนความผิดตามขอบัญญัติทองถิ่นฉบับใดและอยูในอํานาจหนาที่ที่ตน
จะทําการเปรียบเทียบคดีไดตามขอบังคับนี้หรือไม
ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไดละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นแลวแตกรณี และ
อยูในอํานาจหนาที่ของตนที่จะทําการเปรียบเทียบคดีได ก็ไดดําเนินการเปรียบเทียบคดีใหแลว
เสร็จกอนคดีขาดอายุความไมนอยกวาสามสิบวัน โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด
ความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเป นสําคัญ ทั้งนี้จะตองไมกําหนดจํานวนเงิน
คาปรับสูง หรือต่ํากวาโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น
ในคดีที่มีคาทดแทน ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดีใหผูทําการ
เปรียบเทียบคดีกะประมาณจํานวนคาทดแทนตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คูความตกลงกัน
ขอ 13 คดีใดที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว แลวแตกรณี ทําการ
เปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได
เปรียบเทียบ
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ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหาผูเสียหาย
และความยิ น ยอมลงในแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนด แล ว ทํ า การเปรี ย บเที ย บคดี โ ดยจดบั น ทึ ก การ
เปรี ย บเที ย บคดี ล งในแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนด เมื่ อ ผู ต อ งหาชํ า ระค า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ ผู มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน
ถาผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี หรือมีการยินยอมตามวรรคสอง
แลวแตผูตองหาไมชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหบันทึกถอยคําหรือเหตุที่ไมชําระคาปรับ
ไว ใ นสํ า นวนการเปรี ย บเที ย บ แล ว ส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองในเขตอํ า นาจ
ดําเนินคดีตอไป
ขอ 14 คดีใดที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 7 (2) ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ
ดําเนินการดังนี้
(1) ในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว
ทําการเปรียบเทียบคดี โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบ
ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหา ผูเสียหาย และ
ความยิ น ยอมลงในแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนด เมื่ อ ผู ต อ งหาชํ า ระค า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ ผู มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบคดีกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน
(2) ในคดี ค วามผิ ด ที่ มี อั ต ราโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ นหรื อ ปรั บ ไม เ กิ น
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 ในคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น โดยมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอม
เสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือพนักงานเจาหนาที่
กอนศาลพิจารณา ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน
ขอ 17 คดีที่ไดทําการเปรียบเทียบเสร็จแลวตามขอ 13 วรรคสอง และขอ 14 วรรคหนึ่ง
ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบคดีไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จ หรือวันที่ผูตองหาชําระคาปรับแลว
ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองไมมีการแจงเปนอยางอื่นแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ตามวรรคหนึ่งในกําหนดสามสิ บวัน นับแตวัน ที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบใหถือวาตามที่
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดทําการเปรียบเทียบคดีไปนั้น พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นชอบดวย
ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีมีขอบกพรองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายใหสงคืนและใหผูทําการเปรียบเทียบคดีดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตามที่พนักงาน
สอบสวนฝายปกครองแจง
ขอ 18 คดีตามขอ 13 วรรคสาม และขอ 14 วรรคสอง ที่เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จะต อ งส ง ให พ นั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองในเขตอํ า นาจ
ดําเนินคดีตอไป ใหสงไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได
เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองเปรียบเทียบคดี หรือดําเนินคดีเสร็จแลวใหแจงผลคดี
ใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเจาของเรื่องทราบดวย
หมวด 3
การดําเนินคดีตอไป
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
ขอบัญญัติทองถิ่น หรือสิทธิในการนําคดีมาฟองไดระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีนั้นแลวสงสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการในเขตอํานาจ
(2) กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูตองหามิไดกระทําความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถิ่นแตเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
เห็นวาการกระทําความผิดตามกฎหมายนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของตนที่จะทําการเปรียบเทียบคดี
หรือสอบสวนได ก็ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีหรือสอบสวนตอไป แตถาเห็นวาไมไดอยูใน
อํานาจหนาที่ของตน ใหรีบสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อื่นผูมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตอไป
(3) กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกําหนด
จํานวนเงินคาปรับสูงหรือต่ํากวาอัตราโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี หรือสอบสวนตอไป
(4) กรณี ที่เ ห็ นว า ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุอื่น ใหพ นักงานสอบสวน
ฝายปกครองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองแจงเหตุที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นไปใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีแลวแตกรณี ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับสํานวนการเปรียบเทียบคดี
พรอมกับแจงใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อแจง
ผูตองหามารับเงินคาปรับคืน โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อรับเงินไวเปนหลักฐาน
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ขอ 21 เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนฝ า ยปกครองได รั บ เรื่ อ งตามข อ 15 ให ต รวจสอบและ
พิจารณาวาคดีความผิดดังกลาวมีอัตราโทษที่อยูอํานาจของตนจะทําการเปรียบเทียบคดีไดหรือไม
ถาเห็นวาคดีความผิดนั้นอยูในอํานาจที่จะทําการเปรียบเทียบคดีไดก็ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดี
โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหา
เปนสําคัญแตถาพิจารณาเห็นวาเปนคดีความผิดที่ไมอยูในอํานาจที่จะทําการเปรียบเทียบคดีได
ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การสอบสวนเป น คดี ส ามั ญ ต อ ไป โดยให นํ า หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บและ
การสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีอาญา
บางประเภท พ.ศ. 2521 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาเห็นวาคดีนั้นไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนอื่น
หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ดํ า เนิ น การต อ ไปภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ พ นั ก งาน
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
การปฏิบตั ิตอของกลาง
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ขอ 24 การปฏิบัติตอของกลาง เรื่องใดที่ไมไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ใหนําความ
ในขอบังคับการเก็บของกลางกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2480 และที่แกไขเพิ่มเติมมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 25 ผูมีหนาที่รักษาของกลาง ไดแก
(1) นายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิดเทศบัญญัติ
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ใหผูมีหนาที่รักษาของกลางตามวรรคหนึ่งมีหนาที่รักษาของกลางจนกวาคดีถึงที่สุด
ไมวาคดีนั้นจะอยูในอํานาจเปรียบเทียบคดีของตนหรือไม
หมวด 5
แบบพิมพและคาปรับ
ขอ 26 การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ใหใชแบบพิมพที่กําหนดแนบทาย
ขอบังคับนี้
ขอ 27 การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง ใหใชแบบพิมพ คบ. 1 และ คบ. 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท พ.ศ. 2521
ขอ 28 เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของเทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดย
ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
เงินคาปรับตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
องคการบริหารสวนตําบล นั้น
ขอ 29 ในคดี ล ะเมิ ด ข อบั ญ ญัติ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง เทศบาล องคก ารบริห ารส ว นจั งหวั ด หรื อ
องคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี
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แทน เมื่อผูตองหาชําระเงินคาปรับแลวใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองออกใบเสร็จรับเงิน โดย
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองและผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น
เงินคาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติใหเปน
รายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือขององคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี
การปฏิบัติในสวนนี้ใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
ขอ 30 การคืนเงินคาปรับและการถอนเงินคาปรับ
(1) กรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล ทําการเปรียบเทียบคดีโดย
ไมชอบดวยกฎหมายใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว จัดการ
คืนเงินที่ปรับแลวนั้นใหผูตองหาไป
(2) กรณีพ นัก งานอัย การเห็น ว า การเปรี ย บเที ย บคดีข องพนัก งานสอบสวน
ฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําเรื่องขอถอนเงินคาปรับ
ดังกลาวจากกระทรวงการคลังหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี และจัดการคืนเงิน
ที่ปรับใหแกผูตองหาไป
บทเฉพาะกาล
ขอ 31 คดีละเมิดเทศบัญญัติ คดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดและคดี
ละเมิดขอบังคับสุขาภิบาลที่ยังอยูในระหวางการดําเนินคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือ
พนักงานสอบสวนอื่นใดในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ หรือความผิดที่เกิดกอนวันที่ขอบังคับนี้ใช
บังคับใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนดําเนินการตอไป
ตามขอบังคับเดิม จนกวาคดีจะถึงที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547
โภคิน พลกุล
(นายโภคิน พลกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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3

การจับกุม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีกําหนดโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือนและหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

ผูกระทําผิด

ผูจับกุม

อัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี

1

สงให

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ดําเนินคดีตอไป (อําเภอ/กิ่ง อ.)

ผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแตไมชําระคาปรับภายในกําหนด

2

พนักงาน

เปรียบเทียบคดีหรือทําการสอบสวน

สํานวนมีขอบกพรอง
หรือไมชอบดวย กม.

สงสํานวนภายใน 15 วัน

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ดําเนินการ (อําเภอ/กิ่งอําเภอ)

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี

อัตราโทษปรับ
สถานเดียว

สํานวนที่ชอบสั่งเก็บ

ไมแจงใน 30 วันถือวาชอบ

การควบคุมตัว

คดีเกินอํานาจเปรียบเทียบ

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ดําเนินการ (อําเภอ/กิ่งอําเภอ)

ทําการสอบสวนตาม ป.วิ อาญา

พนักงานอัยการ

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีการดําเนินคดีขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทอ งถิ่น
พ.ศ. 2547

มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

สํานวนที่ชอบสงเก็บ

การจับกุม

การควบคุมตัว

ผูตองหายินยอมให
เปรียบเทียบ
1

สงให

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ดําเนินคดีตอไป

เปรียบเทียบคดีหรือทําการ
สอบสวนตาม ป.วิอาญา

พนักงานอัยการ

ผูตองหาไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนด

2

สํานวนมีขอบกพรอง
หรือไมชอบดวย กม.

ผูจับกุม

เทศบัญญัติ
กําหนดโทษปรับไมเกินหนึง่ พันบาท

ผูกระทําผิด

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ในเขตอํานาจ (อําเภอ/กิ่งอําเภอ)

ไมแจงภายใน 30 วัน
ถือวาชอบ

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีการดําเนินคดีของเทศบาล
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทอ งถิ่น
พ.ศ. 2547

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

153

154

ภาคผนวก

การจับกุม

การควบคุมตัว

สํานวนที่ชอบสงเก็บ

ไมแจงภายใน 30 วัน
ถือวาชอบ

ผูจับกุม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดโทษปรับไมเกินหนึง่ พันบาท

ผูกระทําผิด

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ

ผูตองหายินยอมให
เปรียบเทียบ
1

สงให

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ดําเนินคดีตอไป

เปรียบเทียบคดีหรือทําการ
สอบสวนตาม ป.วิอาญา

พนักงานอัยการ

ผูตองหาไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบหรือ
ยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนด

2

สํานวนมีขอบกพรอง
หรือไมชอบดวย กม.

สงสํานวนภายใน 15 วัน

พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ในเขตอํานาจ (อําเภอ/กิ่งอําเภอ)

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีการดําเนินคดีขององคการบริหารสวนตําบล
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทอ งถิ่น
พ.ศ. 2547

มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิ ดชอบ มาตรฐานดานการทะเบี ยนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยพฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยพฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 11
พิจารณารางมาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต และมาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 /2549 ลงวันที่ เมษายน 2549
--------------------------------------------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประธานคณะทํางาน
(กลุมภารกิจดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะทํางาน
4. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
คณะทํางาน
5. นากเทศมนตรีนครระยอง
คณะทํางาน
6. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
7. นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
8. นายกเทศมนตรีตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
9. นายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
10. นายกเทศมนตรีตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
11. นายกเทศมนตรีตําบลสามพราน จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลไรขิง จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตลาด จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
21. ทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน

22. ทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
23. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคการปกครองสวนทองถิ่น
24. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
25. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
27. ผูแทนสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
28. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
29. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐาน
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
31. ผูแทนกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
32. ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
33. ผูแทนกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
34. ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
35. ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
36. ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
วรรณวโรทร
2. วาที่ ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย
3.
4.
5.
6.

นายวีระศักดิ์
นางราตรี
นายดุษฎี
นายชัยสิทธิ์

ศรีโสภา
รัตนไชย
สุวัฒวิตยากร
พานิชพงศ

7. นายวีรพันธ
8. นายอวยชัย
9. นายอดิเรก
10. นายวัชรินทร
11. นายพีรวิทย
12. นางพีรญา
13. นายกิตติธัช
14. นางรัชนี

ศุภภัควรุจา
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริการกิจการ
บานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ผูอํานวยการสวนวินิจฉัยและกํากับดูแล
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
1. ผศ.ดร.วิพุธ
2. นางสาวอุรวีณ

อองสกุล
กนกพฤกษ

หัวหนาคณะผูจ ัดทํา
ผูจัดทํา

คณะกรรมการตรวจรับมาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
1. วาที่ ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย
2.
3.
4.
5.

นายวีรพันธ
นายดุษฎี
นายอวยชัย
นายพีรวิทย

ศุภภัควรุจา
สุวัฒวิตยากร
พัสดุรักษา
พงคสุรชีวิน

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
กิจการบานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนวินิจฉัยและกํากับดูแล
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ กรรมการ
เจาพนักงานปกครอง 7ว
กรรมการ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
กรรมการ

