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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
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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
-

-
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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
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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
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