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บทที่  2 
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย 

 
อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

อํานาจในการเปรียบเทียบคดี  
   การตรวจสอบวามีบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม (ซ่ึงรายละเอียดอํานาจในการออก
ขอบัญญัติทองถ่ิน สามารถดูไดจากตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่  2.1  อํานาจในการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

เฉพาะมาตรา 69 แหง
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย 

คําส่ังที่ 
320/2547 

เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 

เบี้ยปรับเงินเพิ่มตางๆ มาตรา 44 
(แกไขตาม

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

เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอด            
ยานยนตในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล 
พ.ศ. 2503 

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ 

มาตรา 8 ทวิ เจาพนักงาน
สอบสวน 

มาตรา 4 

พระราชบัญญัติภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 

ทุกความผิด           
(เฉพาะเทศบาล) 

มาตรา 57 นายอําเภอ - 

พระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. 2510 

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

มาตรา 38 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 
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อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร               
พ.ศ. 2522 

- มาตรา 74 คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคด ี
ประกอบดวยผูวา
ราชการจังหวัด 
อัยการจังหวัดและ
หัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัด 

มาตรา 10 

พระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว 

มาตรา 22 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 

พระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน         
พ.ศ.2528 

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

- เจาพนักงาน
สอบสวน 

มาตรา 11 

พระราชบัญญัติ          
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

ความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว 

มาตรา 51 เจาพนักงาน
สอบสวน 

- 
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อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

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

มาตรา 85 คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี 
ประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัด 
อัยการจังหวัด  
และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 

มาตรา 20, 32, 35, 
37, 40, 43, 63 

พระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบา พ.ศ.2535 

ทุกความผิดตาม
พระราชบัญญัติ  
และมีระเบียบกรม 
ปศุสัตววาดวยการ
เปรียบเทียบปรับ  
พ.ศ. 2547 

มาตรา 26 
 

อธิบดีหรือ                
เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจาก
อธิบดีหรือ                 
เจาพนักงานทองถิ่น 

- 

พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง                
พ.ศ.2535 

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

มาตรา 48 เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซ่ึงเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งและ
พนักงานสอบสวน 

มาตรา 14 
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อํานาจในการเปรียบเทียบคดขีอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ 

ฐานความผิด ตาม 

ผูมีอํานาจในการ
เปรียบเทียบคดี 
ในกรณีที่ อปท.     
ไมมีอํานาจ 

มีบทบัญญัติให
อปท.ออก
ขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 

เฉพาะความผิดที่
เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
ระบบกําจัดของเสียที่
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดใหมขีึ้น
เทานั้น 

มาตรา 93 ประธานสุขาภิบาล 
ผูวาราชการจังหวัด  
และปลัดเมืองพัทยา 

- 

พระราชบัญญัติมาตรา
ช่ัง ตวง วัด พ.ศ. 2542 

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

- 

พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน                
พ.ศ. 2543 

ทุกความผิด ยกเวน
มาตรา 35 วรรคสอง 

มาตรา 42 เจาพนักงาน
สอบสวน 

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

  มีกฎหมายบางฉบับใหอํานาจในการเปรียบเทียบคดีกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพ่ิมเติมไดอีก ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นและเปรียบเทียบปรับในสวนที่เพ่ิมเติมน้ันไดดวย  
 

 กฎหมายตางๆ ท่ีใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น 
มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.2   อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน 
พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอด       
ยานยนตในเขต
เทศบาลและ
สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 

-     กําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนต
ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะ
สําหรับยานยนตแตละชนิดหรือ
ประเภท 

-     กําหนดระเบียบการจอดยานยนตใน
ที่จอดยานยนต 

-    กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดยาน
ยนตไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

-    กําหนดระยะเวลาจอดยานยนต 
ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

4 - 
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พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 
ตามมาตรา 8 โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้ 

-     กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกบักฎกระทรวง 

-    ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น 
 

10 กรณีขอบัญญัติ
ทองถิ่นขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเปนชอบ 

จากคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารและ
ไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 

-    หลักเกณฑและอัตราการหักเงิน
คาธรรมเนียมการตรวจแบบกอสราง
เพื่อจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนแก
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลน 

64 ทวิ - 

พระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปน-
สถาน พ.ศ.2528 

      คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

-    เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้ง
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

-    ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขใน
การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน 

-    วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ 
ตลอดจนการใชหรือการรักษา
ยานพาหนะและเครื่องใชในการนี้
ใหตองดวยสุขลักษณะ 

 

11 ตองออกขอบญัญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได 
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พระราชบัญญัติ อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา หมายเหตุ 
 -    หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตาม

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

11 ตองออกขอบญัญัติ
ทองถิ่นกอน จึง
สามารถเปรียบเทียบ
คดีได 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 20 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอาํนาจ
ออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

32 

การกํากับดูแลตลาด 35 
การกํากับดูแลการขายของในตลาด 37 
การควบคุมหรือกํากับดแูลสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ไดรับใบอนญุาตหรือไดรับ
หนังสือรับรองการแจง 

40 

การควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

43 

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข                
พ.ศ. 2535 

การกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

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

คาธรรมเนียมรักษาความสะอาด การ
ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตาม
ถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดประกาศหามไว 

14 - 

พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 

ตามมาตรา 6 มีเงื่อนไขดังนี้ 
-     กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่

กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไม
ขัดหรือแยงกบักฎกระทรวง 

-    ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผล
เฉพาะทองถิ่น 

มาตรา 8 ในกรณีออก
ขอบัญญัติทองถิ่นขัด
หรือแยงกับ
กฎกระทรวง ตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
และไดรับอนุมติัจาก
รัฐมนตรี 

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

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

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

การดําเนินการบังคับทางกฎหมาย 
 ในการดําเนินการบังคับทางกฎหมาย มีขั้นตอนหลักคือ เม่ือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิดหรือไดรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําการรวบรวมหลักฐาน 
การกระทําความผิดเพ่ือพิจารณาความผิดตามกฎหมาย และดําเนินการ
บังคับทางกฎหมายตามอํานาจที่ โดยการรวบรวมหลักฐานการกระทํา

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

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

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

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

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

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

พักใชใบอนุญาต 
  3. หากหลังจากไดรับคําส่ังพักใชใบอนุญาตแลว ยังไมปรับปรุงแกไข ใหออก

คําสั่งพักใชใบอนุญาตอีกคร้ัง 
  4. หากถูกส่ังพักใชใบอนุญาตสองครั้งแลว ยังไมดําเนินการแกไข ใหออกคําส่ัง

เพิกถอนใบอนุญาต 

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

 รายละเอียดของหลักเกณฑเงื่อนไขในการออกคําส่ังตางๆ ตามกฎหมายแตละฉบับ จะได
กลาวถึงในรายละเอียดในวาดวย การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 
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ตัวอยาง 

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน  
              ขอแสดงความนับถือ 

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

 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามคําส่ังขางตน 

               ขอแสดงความนับถือ 

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

  ในกฎหมายบางฉบับอาจใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานสอบสวนดวย ซ่ึงในกรณีน้ีทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
สอบปากคํา รวบรวมพยานหลักฐาน บันทึกคําใหการ ทําสํานวนการสอบสวนเสนอตอพนักงาน
อัยการได โดยไมตองรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ  
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ตัวอยาง 

 
หนังสือรองทุกขของเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ  

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

(ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี) 

(เอกสารหลักฐาน) 

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

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

(ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ) (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(องคกรปกครองสวนทองถิน่) 

(ตําแหนง) 

ตัวอยาง 

 
แบบแจงเรื่องใหเปรียบเทียบคดี 

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

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

  นอกจากนั้น เมื่อไดดําเนินการเปรียบเทียบปรับและบันทึกการเปรียบเทียบปรับ
เรียบรอยแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นสงเร่ืองพรอมสํานวนคดีไปใหพนักงานอัยการ ตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 142 วรรคส่ี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

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

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

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

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

การเปรียบเทียบปรับและบันทึกการเปรียบเทียบปรับในแบบพิมพ
เปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ  

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

   - ในกรณีท่ีผูตองหายอมใหเปรียบเทียบปรับแตไมชําระคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทํา
หนังสือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี ตามแบบพิมพ
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หนังสือรองทุกขของเจาพนักงาน พรอมใบมอบอํานาจใหแจงความ 
(ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมไดเปนผูแจงความ) 

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

ดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบไวในสํานวนการเปรียบเทียบปรับ 
แลวใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเพ่ือเก็บรักษาไว  

   - ถาในกรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวา สํานวนการ
เปรียบเทียบปรับน้ันมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
เพ่ือแกไขใหถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายแมบท แลว
สงกลับใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  

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

  6. ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับบันทึกประวัติผูกระทําความผิดตามแบบพิมพ
ประวัติผูกระทําความผิด และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบ หากมีการกระทําผิดซํ้าอีก  
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สงสํานวนใหพนักงาน 
สอบสวนฝายปกครองพิจารณา 
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ตัวอยาง 

 
แบบหนังสือเรียกตัวผูกระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการชําระคาปรับตอไป 

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

(หนังสือแจง/คําสั่ง) (ฝาฝน/ไมปฏิบัติตามคําสั่ง) 

(เจาพนักงานทองถ่ิน /คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) 

(สํานักงาน………) 

    แจง/ออกคําส่ัง 
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ตัวอยาง 

 
บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด 

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

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

 [   ]  (1)  ขาพเจาขอใหการรับสารภาพวากระทําผิดจริง  และยินยอมใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบปรับตามที่เห็นสมควร 

 [    ]  (2)  ขาพเจาขอปฏิเสธวามิไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา 

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

(ที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่น) 
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ตัวอยาง 

 
แบบเปรียบเทียบคดีกําหนดคาปรับ 

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

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

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

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

(เจาพนักงานทองถิน่/คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี) 

(เจาพนกังานทองถิน่/คณะกรรมการเปรียบเทยีบคด)ี 
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ตัวอยาง 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

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

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

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

(คูฉบับ) 
ใบเสร็จรบัเงิน 

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

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

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

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

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

 
หนังสือรองทุกขของเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

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

 
แบบประวัติผูกระทําความผิด 

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

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

2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
เหตุ 

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

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

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

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

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

ตารางที่ 2.3   อํานาจการเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอบังคับกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2547 

อปท. อํานาจการเปรยีบเทียบคดี ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
(กรณีไมมีกฎหมายอื่นกําหนดไว) 

องคการบริหารสวนจังหวัด คดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 

เทศบาล คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

องคการบริหารสวนตําบล คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

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

 เมื่อพบวามีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
 1. ทองถิ่นตองมีการตรวจสอบวา ทองถิ่นน้ันมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีหรือไม  
   - ถาทองถิ่นไมมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหทองถ่ินสงเร่ืองใหกับพนักงาน

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

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

เปรียบเทียบคดีและดําเนินการ ตามขอ 4 ตอไป 
   - ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีสง

เร่ืองใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจดําเนินคดีตอไป
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได (อาจใชหนังสือรองทุกข
ของเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตัวอยางได) 

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

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

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

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

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

 เพิ่มเตมิรายละเอียดท่ีควรทราบจากขอบังคับ 
  สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดี 
  - ตองทําการเปรียบเทียบคดีที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาจําเปน 

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

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

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  - นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด

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

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

มีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่ 

ทองถ่ินมีอํานาจ 
เปรียบเทียบคดีหรือไม? 

บันทึกคําใหการ 

ยินยอมใหเปรียบเทียบหรือไม? 

เปรียบเทียบคดี 

ชําระคาปรับ 
ภายใน 30 วันหรือไม? 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

สงสํานวนใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครอง ภายใน 15 วัน 

พนักงานสอบสวน 
เห็นชอบคดีหรือไม? 

เก็บ/บันทึกประวัต ิ

สงคืนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
แลวแตกรณี 

สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน 
ฝายปกครอง ภายใน 3 วัน 

ไมเห็นชอบ 

ไมชําระภายใน 30 วัน 

ไมยินยอม 

ไมมี 

มี 

ยินยอม 

ชําระภายใน 30 วัน 

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

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

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

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

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

บันทึกการสอบสวน 

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

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

พื้นฐาน 
ขั้น 

พัฒนา 
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการออกขอบญัญัติทองถิ่นดานการ

เปรียบเทียบปรับอยางถูกตอง ตามอํานาจหนาที่ไดรับมอบหมาย 
  

2 มีการประกาศประชาสัมพันธการออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชน
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

  

3 มีการจัดทําอัตราเปรียบเทียบปรับที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  

4 มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบแนวทาง และความจําเปนในการใชมาตรการทางกฎหมาย
พรอมเหตุและผล 

  

5 มีการแตงตั้งบคุลากรผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม และเปนผูมีความรู
ความสามารถในการเปรียบเทียบปรับ 

  

6 มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบใหมีความรูความเขาใจกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏบิัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

  

7 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบการกระทําความผิด หรือไดรับเรื่อง
รองเรียน ผูเกี่ยวของไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 

  

8 ผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับจะตองรวบรวมหลักฐานการกระทําความผิด
อยางครบถวน 

  

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

  

10 จะตองมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือสอบปากคําผูเห็นเหตุการณ 
หรือผูไดรับความเดือดรอน 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

11 จะตองมีการทําบันทึก หรือรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งอาจ
ถายภาพไวเปนหลักฐานประกอบ 

  

12 บุคลากรผูทําหนาที่เปรียบเทียบปรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จะตองถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด 

  

13 มีการแนะนํา ตักเตือนใหประชาชนในทองถิน่ เพื่อปองปรามมิใหมีการ
กระทําความผิด หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย การฝาฝนคําส่ัง หรือ
การละเมิดขอบญัญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

14 มีการประสานสงขอมูล หรือขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ตาม
อํานาจหนาที่ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

15 มีการขอความรวมมือประชาชนภาคเอกชน และองคกรประชาชนใน
พ้ืนที่ใหชวยกนัประชาสัมพันธการปองปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ 

  

16 มีการจัดทําขอมูลผูกระทําความผิด เพื่อการแนะนํา ตักเตือน หรือใช
ประโยชนในการเปรียบเทียบ กรณีเกิดเหตุบอยคร้ัง 
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