
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 53 

บทที่  3 
การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี โดยในแตละเรื่องจะระบุถึง
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความผิดที่สามารถดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีได อัตราคาปรับสูงสุดตามที่ระบุไวในกฎหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการ
เปรียบเทียบคดี และแบบพิมพที่ใช 

 การเปรียบเทียบปรับ โดยในบทนี้จะเปนแนวทางในการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่และตามภารกิจถายโอนการเปรียบเทียบปรับ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
อํานาจการเปรยีบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เฉพาะมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  

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

มาตรา 
นายเรือหรือผูท่ีควบคุมเรือผูใดที่ 
- เดินเรือตามน้ํา ในแมน้ําลําคลองนอก  
เขตทา ไมเดินเรือกลางแมน้ําหรือ               
ลําคลอง 

- เดินเรือทวนน้าํ ในแมน้ําลําคลองนอก 
เขตทา ไมเดินเรือแอบฝง 

68 500 – 5,000 
บาท 

- 69 

นายเรือหรือผูท่ีควบคุมเรือไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับควบคุมการเดินเรือในแมน้ําและ
ลําคลอง 

68 500 – 5,000 
บาท 

- 69 
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พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
 - ผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วันนับแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สรางตั้งอยู  
 - ถากรณีไมชําระภาษีภายใน 30 วัน ถือวาเปนภาษีคางชําระ และใหเก็บเงินเพิ่มใน
อัตราตอไปนี้ 
   ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพิ่มรอยละสองครึ่ง
แหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่คาง 
   ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง 
 - ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงคาง
ชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอให
ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

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

20 ไมเกิน  
200 บาท 
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จงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งข้ึนเมื่อเรียกรอง ไมนําพยาน 
หลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาท่ีซักถาม  

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

22 ไมเกิน 
500 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 
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มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

56 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ผูใด 
 ก) โดยรูอยูแลวหรอืจงใจยื่นขอความ

เท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ดวยคําอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให
ผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง
ทรัพยสินของตนตามที่ควร 

 ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดย
ฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ท้ังสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตน
ตามที่ควร  

- ไมเกิน 
500 บาท 

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

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

ไวในเทศบัญญัติ 
   ส่ังใหผูขับขี่หยุดยานยนตในที่จอดยานยนตหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อตรวจสอบ

เกี่ยวกับการเสียคาธรรมเนียมจอดยานยนต 
   ส่ังเปนหนังสือใหผูขับขี่ยานยนตซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ เห็นวาไดฝาฝน            

เทศบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชี้แจงเกี่ยวดวยการฝาฝนนั้น ณ ที่
ทําการของพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ออกคําสั่ง
ดังกลาว ถาไมพบตัวผูขับขี่ยานยนต ใหติดไวกับยานยนตเพื่อใหผูขับขี่เห็น
ไดเมื่อมาที่ยานยนต 

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

ยานยนตแตละชนิดหรือประเภท 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 
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   กําหนดระเบียบการจอดยานยนตในที่จอดยานยนต 
   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยานยนตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดังนี้ 

ประเภท ช่ัวโมงแรก/บาท ช่ัวโมงตอไป/บาท หมายเหตุ 

รถจักรยานยนต 5 10 

รถยนตขนาดไมเกิน 4 ลอ 10 20 

รถยนตขนาด 6 ลอ 20 30 

รถยนตขนาด 8 ลอ 30 40 

รถยนตขนาด 20 ลอ 40 60 

รถยนตขนาดเกิน 10 ลอ 50 80 

เศษของชั่วโมง 
ใหคิดเปนหนึ่ง
ช่ัวโมง 
 

 
   กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียมวิธีการเก็บ

คาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม 

 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล และใหใชเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการจัดระเบยีบการจอดยานยนตตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชของสถานที่ 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคด ี
  สําหรับในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อ

ผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนภายใน 30 วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
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  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น อํานาจในการเปรียบเทยีบคดี เปน
ของนายอําเภอ 

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

จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 

 2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

 3. ช้ีเขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุง
ทองที่ ที่ประเมินเพิ่มเติม 

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

จงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ 
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือ           
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสยีภาษีบํารุง
ทองท่ี 

53 ไมเกิน 
2,000 
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

53 

จงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจง
จํานวนเนื้อท่ีดนิ 

54 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

54 

ขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 

55 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
 1 เดือน 

55 

ฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตาม
มาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 

56 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

56 

 
 การอุทธรณ 
 - เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้น

ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงาน
ประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมิน 

 - เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึง
ผูวาราชการจังหวัด 

 - การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 - เพื่อการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือ
บุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเร่ืองมาแสดง 
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 - ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย 

 - เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน 

 - ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วันนับ
แตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณ 

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

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

มาตรา 
ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลาที่กําหนด 

25(1) รอยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย

ภาษี 

- 25(1) 

หากเจาของปายไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายกอนที่พนักงาน
เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบถึงการ
ไมยื่นแบบแสดงภาษีปายภายใน
เวลากําหนด 

25(1) รอยละ 5 ของจาํนวน
เงินที่ตองเสียภาษี 

- 25(1) 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดย
ไมถูกตองทําใหจํานวนเงินทีต่อง
เสียภาษีปายลดลงเวนแตเจาของ
ปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่
พนักงานเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ 

25(2) รอยละ 10 ของภาษี
ปายท่ีประเมินเพิ่มเติม 

- 25(2) 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่
กําหนด 

25(2) รอยละ 2 ตอเดือนของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีปาย เศษของ

เดือนนับเปน 1 เดือน 

- 25(2) 

ผูใดโดยรูอยูแลวหรอืโดยจงใจ
แจงขอความอนัเปนเท็จ ให
ถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคํา
อันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
เพื่อหลีกเลีย่งหรือพยายาม 
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย 

34 5,000 - 50,000 บาท ไมเกิน 
1 ป 

34 

ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย ตองโทษปรับ 

35 5,000 - 50,000 บาท - 35 

ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ 
- ปายที่ติดตั้งบนอสงัหาริมทรพัย 
ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสอง
ตารางเมตรตองมีช่ือและที่อยู
เจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่
ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย 
ตองระวางโทษปรับ 

7  
วรรค 3 

วันละ 
100 บาท เรียงรายวัน
ตลอดระยะเวลาที่
กระทําความผิด 

- 35 ทว ิ

ผูใดไมแจงการรับโอนปายเปน
หนังสือตอพนกังานเจาหนาท่ี
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 
  

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

ผูใดไมแสดงการเสียภาษีปาย  
(ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายแสดง
หลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ        
ท่ีเปดเผยในสถานที่ประกอบ 
การคาหรือประกอบกิจการ)  

19 ตร ี 1,000 - 10,000 บาท - 36 

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

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

37 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสง
บัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษี
ปายมาตรวจสอบ ภายในกําหนด 
เวลาอันสมควร 

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

37 

 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

64 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 การอุทธรณ 
 - ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้น

ไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยยื่นตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 - การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถ่ิน 

 - เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพิ่มเติมหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 - ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมให
ถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร           
ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได 

 - ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปน
หนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดทําการประเมินโดยเร็ว 

 - ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณ 

 - ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผูอุทธรณ ให
ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว
เพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 หากพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ใหดําเนินการแจงความ
ตอเจาพนักงานสอบสวน 
 ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
 - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด 
และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด เปรียบเทียบคดีไดในคดีความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง,            
65 ทวิ วรรคหนึ่ง, 65 ตรี วรรคหนึ่ง, 65 จัตวา วรรคหนึ่ง, 66, 66 ทวิ วรรคหนึ่ง, 67 วรรคหนึ่ง, 68, 
69, 70 (ตามมาตรา 74)  
 ขั้นตอนดําเนินการเปรียบเทียบคดี  
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบวาผูใดกระทําความผิด ถายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ให
เจาพนักงานทองถ่ินสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบปรับ 
 ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึง
จําคุก ใหกําหนด 
 คาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหายินยอมและไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลา
ตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป 
 คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
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 อํานาจการเปรยีบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม

มาตรา 
กอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรอืแจงตอ 
เจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ 

21 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

รื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน           
สิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่น
หรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร หรอื อาคารท่ีอยูหาง
จากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะ        
นอยกวาสองเมตร โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

22 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง  

กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาต  

31 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

ไมแจงหนังสือท่ีไดรับใบอนุญาตให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบตามที่        
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อ        
ทําการตรวจสอบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง 

32 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

หามเจาของอาคารซึ่งไมเปนอาคาร
ประเภทควบคุม ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารดังกลาว 

33 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 67 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของหรอืผูครอบครองอาคารที่มี
พื้นที่หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นเพื่อใชเปน
ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวแลว ดัดแปลง
ไปใชงานอยางอื่น โดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

34 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

ผูอุทธรณกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ 
โดยอาคารนั้นไมไดเปนภยันตราย
ตอบุคคลหรือทรัพยสินใด 

52 
วรรคหก 

ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

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

57 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจาก
ท่ีกําหนดในแผนผัง และใบอนุญาต 

60 ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 
วรรคหนึ่ง 

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

32 ทวิ ไมเกิน 
60,000 
บาท 

ไมเกิน  
 3 เดือน 

65 ทวิ  
วรรคหนึ่ง 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

68 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของอาคารหรือผูครอบครอง
อาคารใชหรือยนิยอมใหใชอาคารหรอื
สวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ 
ท้ังๆที่ยังไมไดขออนุญาต 

39 
เบญจ 

วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
60,000 บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

65 ตรี 
วรรคหนึ่ง  

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

46 ทวิ 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
30,000 
บาท 

 

- 65 จัตวา 
 วรรคหนึ่ง 

ถาผูไดรับใบอนุญาตบอกเลิกตัว        
ผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือ      
ผูควบคุมงานบอกเลิกการเปน           
ผูควบคุมงาน โดยไมมีหนังสือแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  

30 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกการเปน         
ผูควบคุมงาน ผูไดรับใบอนุญาต 
ไมระงับการดําเนินการตามที่ได 
รับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมี
หนังสือแจงช่ือและสงหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคมุงาน
คนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่น
แลว 

30 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
100,000 
บาท 

 

ไมเกิน  
6 เดือน 

67 
วรรคหนึ่ง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 69 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

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

38 ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

 ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรอืใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 

39 ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

แจงเอกสารไมถูกตองหรือ                
ไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 
ทวิ ไมมาดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

39 ตรี 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

- 66 

เจาของไมไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
42 โดยไมไดอยูในระหวางการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว  

42 ไมเกิน 
100,000 
บาท 

 

ไมเกิน  
6 เดือน 

66 ทวิ  

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

68 ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

 

68 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

70 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ถาการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนการกระทํา
ของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรบัความผดินั้นๆ 

69 ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

69 
 
 
 

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

70 ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

ดูความผิดท่ี
เกี่ยวของ 

70 

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



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 71 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการปองกันและ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายในกรณี
ท่ีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ        
กอวินาศกรรมเกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 

32(1) ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

50 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหามเขาบริเวณหรือ
สถานที่ท่ีกําหนด ในกรณีท่ีสาธารณภัย 
ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม
เกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 

32(6) ไมเกิน 
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

50 

ปฏิบัติตามคําสั่งการใชเครื่องมอืสื่อสาร
ทุกระบบที่อยูในเขตทองท่ีนั้น 

32(4) ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

51 

ขัดขวางการดําเนินการในกรณีท่ี               
สาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการ           
กอวินาศกรรมเกิดข้ึนหรือใกลจะเกิดข้ึน 
ท่ีอยูหรอืเขาไปในเขตทองท่ีนั้น  

32  ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
2 ป 

 

52 

ขัดขวางมิใหผูอํานวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรอืนดําเนินการ ในเขตทองท่ี        
ท่ีรับผิดชอบที่เห็นวาสภาพของ
สิ่งกอสราง วัสดุหรือทรัพยสนิใดอาจ
เปนอุปสรรคตอการบําบัดปดปอง
ภยันตราย หรือจะไดรับความเสียหาย  

34 ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
 2 ป 

52 

จําหนายเคมีภัณฑหรือเครือ่งมอืเครื่องใช
ในการปองกันและบรรเทาภัยทาง
อากาศแกประชาชนเฉพาะสิ่งท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อการนี้  

38 ไมเกิน
6,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

53 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

72 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประกาศเพื่อ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศหรือการกอวินาศกรรมที่จะเกิด
แกรัฐหรือประชาชน เมื่อมีคําสั่งอพยพ
ประชาชนและสวนราชการออกจาก
พื้นที่อันตราย  

39 ไมเกิน
1,000 บาท 

ไมเกิน 
 1 เดือน 

54 

ฝาฝนประกาศจาํกัดพื้นที่เมื่อผูอํานวยการ 
ปองกันภัยฝายพลเรอืนแหงราชอาณาจกัร
พิจารณาเห็นวาพื้นที่ใดจะเปนพื้นที่
อันตรายหรือไมเหมาะสมในการเขาอยู
อาศัย  

40 ไมเกิน
1,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

54 

ฝาฝนคําสั่งอพยพประชาชนและสวน
ราชการออกจากพื้นที่ท่ีจะกีดขวางตอ
การปฏิบัติการทางทหาร 

39 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

55 

เปลี่ยนแปลง ยักยาย หรือทําลาย
เครื่องหมายสําหรับเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 
ท่ีตั้งท่ีทําการ หรือยานพาหนะ หรือใช
เครื่องหมายนั้นแกสถานที่ หรือ
ยานพาหนะอื่น โดยมิชอบดวยกฎหมาย  

46 ไมเกิน
4,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

56 

นําเอาความลับที่ไดมาจากปฏิบัติหนาท่ี
ในการปองกันภัยฝายพลเรือน ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับ
นั้นแกผูอื่นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวย
กฎหมาย ในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึง่ผูใดหรือแกการประกอบ
อาชีพของผูนั้น 

47 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

57 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

แอบอางเปนเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพล
เรือนหรือพนักงานปองกันภัย หรือ
ประดับเครื่องหมายสําหรับเจาหนาท่ี
ปองกันภัยฝายพลเรือนหรอืพนักงาน
ปองกันภัย 

58 ไมเกิน
2,000 บาท 

ไมเกิน 
 6 เดือน 

58 

อวดอางหรอืนําเอาชื่อของหนวยงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนไปใชในกิจการ
ใดๆ เพือ่หาประโยชนใหแกตนหรอืผูอื่น  

59 ไมเกิน
4,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

59 

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

อํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา 

 - พนักงานเจาหนาที่  หมายความวา  ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

74 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  
เมื่อเลยระยะเวลา 60 วันนับแต 
- วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ 
- วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลบัคืน

สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหไดสัญชาติไทย 

- วันที่นายทะเบียนเพิ่มช่ือในทะเบียน
บานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร 

- วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน 

11 ไมเกิน  
500 บาท 

- 11 

ไมอาจแสดงบัตรหรอืใบรับหรือใบ
แทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ 

17 ไมเกิน  
200 บาท 

- 17 
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  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 75 

 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดไมสง
มอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ  

12 20,000 -
100,000 บาท 

1 ป - 5 ป 13 

ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใดใชหรือ
แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 
ซึ่งตนหมดสิทธิใช  

12 20,000 -
200,000 บาท 

1 ป - 10 ป 13 

แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาท่ีในการขอมี
บัตร หรือการขอมีบัตรใหม หรือขอ
เปลี่ยนบัตร 

5 วรรคสี่  
ประกอบ 6 

6 ตรี  
6 จัตวา 

10,000 -
100,000 บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

14(1) 

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

1 ป - 10 ป 14(2) 

ใชหรือแสดงบัตรหรอืใบรับหรือใบ
แทนใบรับ อันเกิดจากการแจงขอความ
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในการขอมีบัตร หรือ
การปลอมบัตรหรือใบรับหรอืใบแทน
ใบรับ 

14(3) ตาม 14 (1) 
หรือ 14 (2) 

ตาม 14 (1) 
หรือ 14 (2) 

14(3) 

นําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
ของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของ
บัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 

15 10,000 -
100,000 บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

15 

เอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับ
หรือใบแทนใบรับของผูอื่น เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมชิอบ 

15 ทวิ ไมเกิน 10,000  
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

15 ทวิ 

ยินยอมใหผูอื่นนําบัตรหรือใบรับหรือ
ใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต 

16 5,000 -60,000 
บาท 

3 เดือน –  
3 ป 

16 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

76 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

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

และฌาปนสถานเอกชน 
  3. ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
  4. วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ

เครื่องใชในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
  5. หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  6 หรือมาตรา 7 จะตองปฏิบัติ

เกี่ยวกับการทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัย
ของประชาชน 

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

ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทํา
การสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน 

9 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน          
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก          
เจาพนักงาน 

14 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอ          
เจาพนักงานทองถิ่นภายใน 15 วันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดของใบอนุญาต 

20 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ไมแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

21 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 26 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจา
พนักงานสาธารณสุขพนักงานเจาหนาท่ี
หรือเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 15 วรรคหนึง่ 

27 ไมเกิน 500 
บาท 

- 27 

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



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

78 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

หมายเหตุ 

การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและ         
ฌาปนสถานเอกชน โดยไมไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

6  
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 

การดําเนินการสุสานและ         
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน โดยไมได
รับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

7 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 

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

10 ไมเกิน 
2,000 
บาท 

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

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน   
ไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสาน
และฌาปนสถานตามคําสั่งของ   
เจาพนักงานทองถิ่น 

16 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 
บาท 

25 - 
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 ขั้นตอนในการดําเนินการเปรียบเทียบคด ี 
 เนื่องจากการดําเนินการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. 2528 ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดนั้น เปนการเปรียบเทียบคดีละเมิด
ขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดกลาวถึงแลว ในเรื่อง
การเปรียบเทียบปรับกรณีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน 
 การออกคําสั่ง 
 กอนการดําเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
บางกรณี จะตองมีการออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้ 
  การออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไข 
  - ในการเขาตรวจสอบสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ          

ฌาปนสถานเอกชนของพนักงานเจาหนาที่ แลวพบวามีการปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
พนักงานเจาหนาที่แจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อออกคําสั่งใหแกไข
ปรับปรุงใหถูกตอง (ตามมาตรา 15) 

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

  การออกคําสั่งพักใช/เพิกถอนใบอนุญาต 
  - เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการปฏิบัติให

ถูกตอง แลวไมดําเนินการตามคําสั่ง  
  - กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

หรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 11 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

80 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

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

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามมาตรา 51 ซ่ึงระบุใหนายทะเบียนทองถ่ินมีอํานาจ
เปรียบเทียบได 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 81 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมมาตามที่นายทะเบียนเรียก ไมยอมชี้แจง
ขอเท็จจริง หรอืแสดงหลักฐาน หรือไมยอมให
นายทะเบียนเขาไปสอบถามในบาน 

10 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

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

18 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

พบเด็กในสภาพแรกเกิดหรอืเด็กออนซึ่ง          
ถูกทอดทิ้ง แลวไมนําเด็กนั้นไปสงและแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรอื
เจาหนาท่ีประชาสงเคราะหแหงทองท่ีท่ีตนพบ
เด็กนั้นโดยเรว็ 

19 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

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

21 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

82 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เมื่อมีคนเกิดหรอืคนตาย ผูทําคลอดหรือผู
รักษาพยาบาลไมออกหนงัสือรบัรองการเกิด
หรือการตายตามแบบพิมพท่ีผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพไปจากสถานที่
หรือบานที่มีการตาย โดยไมไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

24 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เจาบานไมแจงตอนายทะเบียน 
- เมื่อผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ภายใน 

15 วันนับแตวนัที่ผูอยูในบานยายออก 
- เมื่อมีผูยายท่ีอยูเขาอยูในบาน ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน 

30 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เมื่อผูอยูในบานออกจากบานที่ตนมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานไปอยูท่ีอื่นเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
และเจาบานไมทราบวาผูนั้นไปอยูที่ใด และ
เจาบานไมแจงการยายออกตอนายทะเบียน 
ผูรับแจงภายใน 30 วันนับแตวนัครบ 180 วัน
โดยระบุวาไมทราบที่อยู  

33 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เจาบานที่ยังไมมีเลขประจําบาน ไมแจงตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงเพื่อขอเลขประจําบานภายใน 
15 วันนับแตวนัสรางบานเสร็จ 

34 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจําหนาย
รายการในทะเบียนบาน เจาบานไมนําสําเนา
ทะเบียนบานไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการ
ใหถูกตองตรงกับตนฉบับ 

39  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 83 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาบานไมขอรับสําเนาทะเบียนบานใหม และ
เสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อสําเนาทะเบียนบานชํารุดจนใชการไมได
หรือสูญหาย 

39  
วรรคสอง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

ไมแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายในสิบหา
วันนับแตวันรื้อบานซึ่งมีเลขประจําบานโดย        
ผูนั้นไมประสงคจะปลูกบานในที่ดินนั้นอีก
ตอไป หรือรือ้เพื่อไปปลูกในท่ีอื่นเสร็จ 

41 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

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

42 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

ไมยอมใหนายทะเบียนเขาไปในบานเพื่อ
สํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไมยอมชี้แจง
หรือตอบคําถาม หรือไมยอมลงลายมือช่ือตาม
มาตรา 44 

44 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

- 47 

 
 
 
 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

84 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีอ่ืน 
 - เจาพนกังานสอบสวน 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรอืยกเวน        
การปฏิบัติเกี่ยวกับการแจง การเกิด การตาย  
การยายท่ีอยู การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรงุ
การทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัต ิ
การจัดทําบัตรประจําตวัหรอืการอื่นใดอัน
เกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่
เกี่ยวดวยสัญชาติ 

5 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 48 

ผูใดฝาฝนมาตรา 17 17 ไมเกิน 
20,000 
บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

49 
  

ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือ
กระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีช่ือหรือมี
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ 

50 
วรรคหนึ่ง 

20,000 - 
100,000 
บาท 

6 เดือน –  
3 ป 

50  
วรรคหนึ่ง 

คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ ทํา ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ 
หรือกระทําการเพื่อใหตนเอง หรือผูอื่นมีช่ือ
หรือมรีายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียน
บานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดย      
มิชอบ 

50 
วรรคสอง 

20,000 - 
200,000 
บาท 

6 เดือน –  
5 ป 

50  
วรรคสอง 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 85 

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

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 6 ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 68 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร         
ท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรอืปลอยใหมี
สภาพรกรงุรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูอยูอาศัยหรือมลีักษณะไมถูกตองดวย
สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยให
ถูกตองภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

21 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
ออกจากอาคารที่มีการสะสมไวมากเกินสมควร 
หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป 
จนเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษ หรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัย 

22 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
ภายในเวลาอันสมควร 

27 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

86 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งในการระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญในสถานที่เอกชนภายใน
เวลาอันสมควร 

28 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานวาเหตุรําคาญที่
เกิดข้ึนในสถานที่ มีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 

28 
วรรคสาม 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

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

23 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรอืไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

27 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรอืไมยอมเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการระงับเหตุรําคาญที่เกิดข้ึนใน
สถานที่เอกชน 

28 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

74 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

33 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 76 

- จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดย
ไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเรื่องการจําหนายสนิคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 

41 
วรรคสอง 

41 
วรรคสาม 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 77 
 

76 

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่
ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซือ้สินคา
โดยเด็ดขาด 

42(1) ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 77 

- ผูขายของหรอืชวยขายของในตลาด               
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น ตามมาตรา 37 

36 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 

- ฝาฝนประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทาง
สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดเปนเขตที่
หามจําหนายสินคาหรือบางประเภท หรือเปน
เขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรอื
เปนเขตหามจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 

42(2) ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 

- ไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถิ่น เรื่องการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

43 ไมเกิน 
1,000 บาท 

- 78 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจง
ขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึง่ไดรับ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 

44 ไมเกิน 
2,000 บาท 

ไมเกิน  
1 เดือน 

79 

- ไมแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีดําเนิน
กิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

49 ไมเกิน  
500 บาท 

- 82 

- ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

50 ไมเกิน  
500 บาท 

- 82 

- ไมแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ท่ีประกอบกิจการ 

57 ไมเกิน  
500 บาท 

- 83 

- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน    
15 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย         
ถูกทําลาย หรือชํารุด 

58 ไมเกิน  
500 บาท 

- 83 

 
 ผูมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี (นอกเหนอืจากเจาพนักงานทองถ่ิน) 
 - บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรยีบเทียบ 
 - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบดวยผูวาราชการจงัหวัด อัยการจงัหวัด และ
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวดั 
 - เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแตวนัที่มีการเปรียบเทียบ ให
ถือวาคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 89 

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

ใบอนุญาตอีก 
  (2)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

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

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

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมผูใดไมจัดการใหสัตว
ควบคุมไดรับการฉีดวัคซีน ตามมาตรา 5 

5 ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากสัตวแพทยหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวผูใด ไมมอบเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้น
ไดรับการฉีดวคัซีนแลว แลใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนใหแกเจาของสัตวควบคุม 

6 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 22 

เจาของสัตวควบคุมไมแสดงเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวตามวรรคหนึ่งไวท่ีตัวสัตว
ควบคุมใหเห็นไดชัดเจน 
 

6 
วรรคสอง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมไมขอรับเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน
แทนของเดิมท่ีสูญหาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญกอนท่ีเครื่องหมายประจําตัว
สัตวหมดอายุหรือกอนระยะเวลาที่กําหนด
ไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 15 วัน
นับแตวันทราบเหตุนั้น 

7 
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวผูใดไมเก็บ
สําเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐาน
การจายเครื่องหมายประจําตัวสัตวตาม
มาตรา 6 ไวตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ใบรับรองการฉดีวัคซีนนั้น 

8 
วรรคสอง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 22 

ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตวควบคุมท่ีไดรับ
การฉีดวัคซีนแลว เจาของสัตวควบคุมไม
มอบเครื่องหมายประจําตัวสัตวและ
ใบรับรองการฉดีวัคซีนใหผูรับโอน 

18  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
200 บาท 

- 21 

ใชเครื่องหมายประจําตัวสัตวซึ่งแสดงวา
สัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว 
หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนอนัเปนเท็จ 

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

23 

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

23 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

23 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
ถูกสัตวควบคุมท่ีเปนโรคพิษสุนัขบากัด          
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทยในการ
ทําลายซากสัตวควบคุมท่ีตายดวย 

10 
วรรคหนึ่ง 

(4) 

ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

โรคพิษสุนัขบาดวยวิธฝีงหรือวธิีอื่นใด  
เจาของสัตวควบคุมท่ีมีอาการของ                
โรคพิษสุนัขบาไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
สัตวแพทยในการควบคุมกักขังสัตวนั้น 
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน  

14 
วรรคหนึ่ง 

(2) 

ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมไมแจงตอพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่นเมื่อ
ปรากฏวาสัตวควบคุมมีอาการของโรค          
พิษสุนัขบา ภายใน 24 ช่ัวโมง 

11 ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมท่ีถูกสัตวควบคุมอื่นที่
สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด ไมแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่รูวาถูกกัด 

12 ไมเกิน 
3,000 
บาท 

ไมเกิน 
3 เดือน 

24 

เจาของสัตวควบคุมหรือเจาของสัตวอื่นที่
ถูกสัตวควบคุมท่ีเปนโรคพิษสุนัขบากัด   
ไมเฝาสังเกตอาการสัตวควบคุมหรือสัตว
อื่นที่ถูกกัดไว  

12 ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

25 

เจาของสัตวควบคุมทําการจําหนาย จาย 
โอน สัตวควบคุมท่ีถูกกัดท่ีอยูในระหวาง
การเฝาสังเกตอาการระยะเวลาไมนอยกวา
หกเดือนนับแตเวลาที่รูวาถูกกดั  

18 
วรรคสอง 

ไมเกิน 
1,000 
บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

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

เพื่อดําเนินการตอไป 
 กรณีท่ี 2:  หากผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  
  - บันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดไวตามแบบ ปศ.๒ โดยดูอัตราคาปรับ

ตามที่กําหนดเปนจํานวนเงินตามจํานวนครั้งที่กระทําความผิด  
  - ดําเนินการเปรียบเทียบคดี โดยบันทึกการเปรียบเทียบปรับผูตองหาที่ชําระ

คาปรับแลวลงในแบบ ปศ.๔ 
  - ออกใบเสร็จรับเงินใหผูกระทําความผิด โดยบันทึกการชําระเงิน รวมทั้ง

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

หนาสํานวนคดีทุกสํานวน 
  - รายงานผลการเปรียบเทียบปรับ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ 

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

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

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

- ไมดูแลรักษาความสะอาดทางเทาท่ีอยูติด
กับอาคารหรือบริเวณของอาคาร  

6 
 

ไมเกิน
1,000 บาท 

- 
 

53 
 

- กระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมท่ี
บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรอื
ผูครอบครองและปลอยปละละเลยให
ตนไมเหี่ยวแหงหรอืมีสภาพรกรุงรงั หรอื 
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย
ในกระถางตนไมหรือท่ีบริเวณภายนอกของ
อาคาร  

8 วรรค 
หนึ่ง 

 
 
 
 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 
 
 

- 54 

- การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยมิได
รับอนุญาต 

10 วรรค
หนึ่ง 

 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 
 

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

12 
 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

 
 

- 56 
 
 
 

 

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

13 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- นําสัตวหรือฝงูสัตว หรอืจูงสตัวไป ใน
บริเวณที่ประกาศหาม หรือปลอยใหสัตว
ถายมูลบนถนน  

14 
  

ไมเกิน  
500 บาท 

- 
 

52 
 

- ลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลือ่น
บนถนน หรือสถานสาธารณะและทําให
ถนนหรอืสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ  

15 
 
 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 
 

54 
 

- ใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่
ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้ง
อุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ลอเลือ่น 

16 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 

- กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุด
เสียหาย จอดหรือขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา 

17 
 

 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

-  
56 

- ท้ิง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนน
หรือสถานสาธารณะ 

18 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 56 

- ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนโดย 
ไมไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาท่ี 

19 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบน
ถนน หรือรถยนตหรือลอเลือ่นเปนที่ปรุง
อาหารเพื่อจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบน
รถยนต หรอืลอเลื่อน บนถนนหรือใน
สถานที่สาธารณะ 

20 ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 54 

- ผูอยูในรถยนตหรือผูนัง่ซอนทาย
รถจักรยานยนตซื้อสินคาท่ีขายหรอืจําหนาย
บนถนน 

21 
 

ไมเกิน
1,000 บาท 

- 
 

53 
 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

98 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- จูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่ง 
เจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาท่ี
ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว  

22 
 

 

ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 
 

54 
 

-เทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ 
เศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ําหรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุ
ดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา 

23 
 
 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

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

26 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

- 
 
 
 

54 
 
 
 

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

27 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

 

- 54 

- ปลอยหรอืจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่
ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่น
ปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศ
หรอืปกปายหามไว 

28 ไมเกิน
1,000 บาท 

- 53 

- ถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่
สาธารณะซึ่งมิใชสถานที่ท่ีราชการสวน
ทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น 

29 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- เท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะ
จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา 

30 
 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

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

31 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

- ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย
ในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นไดจากที่สาธารณะ 

32 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

- เท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก
หรือสิง่อื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา 

33 วรรค 
หนึ่ง 

ไมเกิน 
10,000 บาท 

- 57 

- เท หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะ
หรือในสถานสาธารณะ 

34 ไมเกิน 
10,000  
บาท 

- 57 

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

35 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 
 

- 54 

- ปนปาย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง 
ตนไม หรือสิ่งคํ้ายันตนไม ในที่สาธารณะ 

36 ไมเกิน  
500 บาท 

- 52 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

100 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

- ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ
หรือนอนในที่สาธารณะ  

37 ไมเกิน  
500บาท 

- 52 

- เลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรอืกีฬาใดๆ บน
ถนน หรือในสถานสาธารณะ ท่ีมีประกาศ
หามไว 

38 ไมเกิน  
500บาท 

- 
 

52 

- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่
สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาต 

39 ไมเกิน 
2,000 บาท 

- 54 

- ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ท่ีอาคาร
ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชน
อาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

40 ไมเกิน 
2,000 บาท 

 

- 54 

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

55 ไมเกิน 
3,000 บาท 

- 55 

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

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

แตงตั้ง ถามชื่อ ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ช่ือบิดามารดา อาชีพ และที่อยู และ
รายละเอียดอื่นแลวบันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคําของผูตองหา 

  - เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับภายในกําหนด 15 วัน ตามที่เปรียบเทียบปรับ 
ใหออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูรับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน และให
ถือวาคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  - ถาผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบปรับ หรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับ 
ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  เพื่อดําเนินคดีกับ
ผูตองหาตอไป 

 

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



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

102 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

บันทึกถอยคําของผูตองหา 
         ที่........................................... 

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

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

 เจาพนกังานทองถ่ิน/พนักงานเจาหนาที่ไดแจงถึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา ๗ ทวิ ใหขาพเจาทราบแลว 
 อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง 

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

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

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

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

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

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

พรบ.การสาธารณสุข 2535

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

 

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

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

15 วัน 
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสียของราชการที่
ราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีขึ้นเทานั้น ตามมาตรา 93 
 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

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

71 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

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

71 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 

เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 70* ลักลอบปลอยท้ิง   
น้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ 

71 4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด

เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย

ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการตอวัน 

91 

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

70 4 เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปด

เดินเครื่องทํางานระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย

ของตน ตลอดเวลาที่
ดําเนินการ ตอวัน 

92 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ ปรับตาม
มาตรา 

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

72 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

90 

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

72 4 เทา 
ของอัตราคาบริการ 

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

หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป 
  2. โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ

กลุมของอาคารตั้งแต 200 หองนอนขึ้นไป 
  3. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป 

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

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

  6. อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

  7. ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 

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

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

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

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

  - เมื่อผูตองหาในชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วนันบัแต
วันที่เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

  - ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายใน 30 วันใหดําเนินคดีตอไป 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแก
นายตรวจชั่งตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหนาท่ี 

58 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 82 
  

ใชมาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กฎหมาย
กําหนด 

9 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 66 

ใชมาตราชั่งตวงวัด หรอืทําการชั่งตวงวัดใน
การซื้อขายหรอืจําหนายสินคา โดยไมปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรี  

10 ไมเกิน  
5,000 บาท 

- 67 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย  

18 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมแสดงหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจ
หรือใบแทนไวในที่เปดเผย  

19 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15วนั
นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

50 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 

ไมแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว
ในที่เปดเผย 

51 ไมเกิน  
1,000 บาท 

- 69 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

110 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมประกอบธุรกิจใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  

21 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

ขายเครื่องช่ังตวงวัดขายหรือจาํหนายเครื่องช่ัง
ตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง สิ้นอายุแลว 

24 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

ไมแจงสถานที่ประกอบการไมแจงการ
เปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการ 

28 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 

การใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง
สิ้นอายุในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา
กับผูอื่นหรอืการใหบริการช่ัง ตวงวัดหรือการ
ใชประโยชนการคํานวณคาตอบแทน คาภาษี
อากรและคาธรรมเนียม  

25 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 
 
 
 
 

ไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การใชเครื่องช่ังตวงวัด 

25 
วรรค
สอง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
6 เดือน 

70 
 

ไมออกหนงัสือแสดงผลการชั่งการตวงหรือ
การวัดใหแกผูขอรับบริการ 

22 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 71 

ไมแจงการเคลื่อนยายเครื่องชั่งตวงหรือวัด
ชนิดติดตรึงอยูกับที่ภายใน 15วัน นับแตวันที่
ติดตั้งเสร็จเพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัดนั้นใหม 

27 ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 73 

หรือมีเครือ่งช่ังตวงวัดไวเพื่อใชในการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือการบริการ หรอื
การใชเครื่องช่ังตวงวัดเพือ่ประโยชนในการ
คํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม โดยรูวาเครือ่งช่ังตวงวัดนั้นมี
ความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลอืเผื่อขาดตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

25 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

79 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 111 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมนําเครื่องช่ังตวงวัดมาใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ เพื่อใหคํารับรอง ภายในเวลาที่
กําหนด 

34 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

81 

ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีท่ี
กําหนดตาม รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
กําหนดชนิดของสินคาหีบหอท่ีแสดงปริมาณ 
หรือบรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด 

62 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

83 

มีไวเพื่อขายหรอืจําหนายซึ่งสนิคาหีบหอท่ี
แสดงปริมาณไว โดยรูวาปริมาณของสินคาท่ี
บรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่ง
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน  

85 ไมเกิน 
20,000 บาท 

ไมเกิน  
6 เดือน 

85 

ขายหรือมีไวเพือ่ขายซึ่งสินคาหีบหอท่ีไมมี
การแสดงปริมาณของสินคา  

62(1) ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 86 

ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักร 

64  
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 86 

ไมมีการแสดงปริมาณของสินคาหีบหอท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักรกอนรับมอบสินคา 

64 
วรรค
หนึ่ง 

ไมเกิน 
5,000 บาท 

- 87 

 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

112 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

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

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน             
10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรอื
พื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิน่ประกาศ
กําหนด โดยไมมีใบรับแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

17 ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

35 

ถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรอื
มีพื้นที่เกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนด โดยไมมีใบรับแจงจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น 

26 ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

35 

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

ปฏิบัติตาม 

- 36 

ถมดินไมถูกตองตามกฎกระทรวง 27 ไมเกิน 30,000 
บาทและวันละ 

ไมเกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม

ปฏิบัติตาม 

- 36 
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รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมจัดการปองกันการพังทลายของดิน เมื่อ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดิน          
ไมเกิน 3 เมตร ใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่น
ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของ
บอดินที่จะขุดดิน 

24 ไมเกิน  
10,000 บาท 

- 37 

ไมจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไม
กอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่
อยูขางเคียงหรอืบุคคลอื่น เมื่อทําการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ
ท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนด 

26  
วรรคหนึ่ง 

ไมเกิน  
10,000 บาท 

- 37 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตาม
สมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการเขาไป
ตรวจสอบสถานที่ท่ีมีการขุดดินหรือ 
ถมดิน วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ 

30 ไมเกิน  
2,000 บาท 

- 38 

พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ 
หรือแรท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรอืทาง
การศึกษาในดานธรณีวิทยา แลวไมหยุด
การขุดดิน และรายงานใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พบ 

25 ไมเกิน  
5,000 บาท 

ไมเกิน 
1 เดือน 

39 



มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ 

114 บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 

รายละเอียด มาตรา โทษปรับ โทษจําคุก ปรับตาม
มาตรา 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหหยุดการขุดดินหรือ
ถมดิน 

29  
วรรคสอง 

31  
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง 

ไมเกิน  
50,000 บาท 

ไมเกิน  
1 ป 

40 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งใหจัดการปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดนิ 

29  
วรรคสอง 

31  
วรรคหนึ่ง
วรรคสอง 

ไมเกิน 30,000 
บาทและวันละ 
ไมเกิน 500 บาท 

ตลอดเวลา 
ท่ีไมปฏิบัติตาม 

- 41 

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

เจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมี
คําสั่งสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหถือ
วาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินมาตั้งแตตน 

   ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมมหีนังสือส่ังภายในกําหนดเวลา ใหคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่เปนอันสิน้ผล 

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


