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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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ขวัญดี
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
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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

)

ภาคผนวก
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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

138

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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
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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

