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ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงตองถายโอนอํานาจหนาท่ีในการเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิด
ตามขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายอื่นใหแกเทศบาลองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการ
บริหารสวนตําบล แตขอบังคับที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรออก
ขอบังคับเพื่อวางระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเสียใหมซ่ึงขอบังคับนี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบ

และการสอบสวนคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี

ละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัดและขอบังคับสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี

ละเมิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัดและขอบังคับสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังอ่ืนในสวนท่ีกําหนดไวแลว ท่ีขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๖๔ง/๑๑/๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
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“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความถึง ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ” หมายความถึง นายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาแขวง หรือหัวหนาสวน
ราชการในเขตเทศบาลนั้น 

“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด” 
หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดซ่ึงนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดแตงต้ัง ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล” 
หมายความถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

“พนักงานสอบสวนฝายปกครอง” หมายความถึง หัวหนาพนักงานสอบสวนและ
พนักงานสอบสวนตามขอ ๓ ของขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ แหงเขตทองท่ีซ่ึงมี
อํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความถึง เทศบัญญัต ิขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดและขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความ

หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี ้รวมทั้งกําหนดหรือปรับปรุงแบบ
พิมพใหสอดคลองกับขอบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

อํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
   

 
ขอ ๖  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ี

ดําเนินการตามขอบังคับนี ้
 
ขอ ๗  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นตามขอบังคับนี้มี

ขอบเขตอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัต ิมีอํานาจเปรียบเทียบคดี

ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓) ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
ขอ ๘  พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ

ทองถิ่นในความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดท่ีมีอัตรา
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
   

 
ขอ ๙  ใหนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการ

บริหารสวนตําบล แลวแตกรณ ีออกคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนเวรประจําวัน 
ประจําสํานักงาน หรือประจําที่ทําการไว 

เมื่อมีการละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ใหดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
การจบักุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานถือปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ขอ ๑๐  เม่ือผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี

เอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งอยูตอหนาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเปนผูตองหา ใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีตามขอ ๗ ถามช่ือตัว ชื่อรอง ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ บิดามารดา อาชีพ ท่ีอยู ท่ีเกิด 
และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวแจง
ขอหาใหทราบ 

ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบคดีหรือสอบสวนดวยความ
รวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม และตองใหโอกาสผูตองหาในการแกขอกลาวหาและแสดง
ขอเท็จจริง อันเปนประโยชนตอตนได 

ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ทําหรือจัดให
ทําการใดๆ ซึ่งเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิ
ชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น 

 
ขอ ๑๑  หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
ในกรณีซ่ึงเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูก

จับไวไดเทาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูท่ีไหนเทานั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๒  กอนทําการเปรียบเทียบคดี ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีถามผูรองทุกข
หรือผูกลาวโทษ และผูตองหา พรอมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อใหไดความแนชัดวาการ
กระทําที่เกิดขึ้นนั้นเปนความผิดตามขอบัญญัติทองถิ่นฉบับใดและอยูในอํานาจหนาที่ท่ีตนจะทํา
การเปรียบเทียบคดีไดตามขอบังคับนี้หรือไม 

ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไดละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นแลวแต
กรณี และอยูในอํานาจหนาท่ีของตนท่ีจะทําการเปรียบเทียบคดีได ก็ไดดําเนินการเปรียบเทียบคดี
ใหแลวเสร็จกอนคดีขาดอายุความไมนอยกวาสามสิบวัน โดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา
ความผิด ความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผูตองหาเปนสําคัญ ท้ังนี้จะตองไมกําหนดจํานวน
เงินคาปรับสูง หรือต่ํากวาโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่น 

ในคดีท่ีมีคาทดแทน ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดีใหผูทํา
การเปรียบเทียบคดีกะประมาณจํานวนคาทดแทนตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คูความตกลงกัน 

 
ขอ ๑๓  คดีใดท่ีอยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด

เทศบัญญัติและขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว แลวแต
กรณี ทําการเปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามท่ีผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีไดเปรียบเทียบ 

ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบนัทึกถอยคําผูตองหา
ผูเสียหายและความยินยอมลงในแบบพิมพที่กําหนด แลวทําการเปรียบเทียบคดีโดยจดบันทึกการ
เปรียบเทียบคดีลงในแบบพิมพที่กําหนด เม่ือผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนท่ีผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน 

ถาผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี หรือมีการยินยอมตาม
วรรคสองแลวแตผูตองหาไมชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหบันทึกถอยคําหรือเหตุที่ไมชําระ
คาปรับไวในสํานวนการเปรียบเทียบ แลวสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจ
ดําเนินคดีตอไป 

 
ขอ ๑๔  คดีใดท่ีอยูในอํานาจเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ ๗ (๒) ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในคดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาว
ทําการเปรียบเทียบคดี โดยใหผูตองหาชําระคาปรับตามท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบ 
ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมใหเปรียบเทียบคดี ก็ใหบนัทึกถอยคําผูตองหา ผูเสียหาย และ
ความยินยอมลงในแบบพิมพที่กําหนด เม่ือผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนท่ีผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีกําหนดไวภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบ
แลว คดีอาญาเปนอันเลิกกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีดังกลาวเห็นวาผูตองหาไมควรรับโทษถึง
จําคุก ใหอํานาจเปรียบเทียบคด ีโดยกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและ
ผูเสียหายยินยอมตามนั้นก็ใหบันทึกถอยคําผูตองหา ผูเสียหาย และความยินยอมลงในแบบพิมพ
ที่กําหนดแลวทําการเปรียบเทียบคดีโดยจดบันทึกการเปรียบเทียบคดีลงในแบบพิมพที่กําหนด 
เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกําหนดไวภายในเวลาอัน
สมควรแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันทําการเปรียบเทียบคดีแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคด ีหรือยินยอมใหเปรียบเทียบคดีแต
ผูตองหาไมชําระคาปรับภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกถอยคําหรือเหตุท่ีไมชําระ
คาปรับไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี แลวสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขต
อํานาจดําเนินคดีตอไป 

 
ขอ ๑๕  คดีใดเกินอํานาจของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดที่จะทําการเปรียบเทียบไดตามขอ ๗ (๒) ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดีนั้นสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินคดีตอไป 

 
ขอ ๑๖  ในคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น โดยมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทํา

ผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือพนักงาน
เจาหนาที่กอนศาลพิจารณา ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกัน 

 
ขอ ๑๗  คดีที่ไดทําการเปรียบเทียบเสร็จแลวตามขอ ๑๓ วรรคสอง และขอ ๑๔ 

วรรคหนึ่ง ใหสงสํานวนการเปรียบเทียบคดีไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีเสร็จ หรือวันที่ผูตองหาชําระคาปรับแลว 

ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองไมมีการแจงเปนอยางอื่นแกผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับสํานวนการเปรยีบเทียบให
ถือวาตามท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดทําการเปรียบเทียบคดีไปนั้น พนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองเห็นชอบดวย 

ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีมีขอบกพรอง
หรือไมชอบดวยกฎหมายใหสงคืนและใหผูทําการเปรียบเทียบคดีดําเนินการปรับปรุงหรือแกไข
ตามท่ีพนักงานสอบสวนฝายปกครองแจง 

 
ขอ ๑๘  คดีตามขอ ๑๓ วรรคสาม และขอ ๑๔ วรรคสอง ที่เทศบาล องคการ

บริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล จะตองสงใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองใน
เขตอํานาจดําเนินคดีตอไป ใหสงไปยังพนักงานสอบสวนฝายปกครองในเขตอํานาจภายในสามวัน
ทําการ นับแตวันที่เปรียบเทียบคดีไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองเปรียบเทียบคดี หรือดําเนินคดีเสร็จแลวให
แจงผลคดีใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลเจาของเรื่อง
ทราบดวย 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินคดีตอไป 
   

 
ขอ ๑๙  เมื่อพนักงานสอบสวนฝายปกครองไดรับสํานวนการเปรียบเทียบคดี

ตามขอ ๑๗ แลวใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ถาเห็นวาสํานวนการเปรียบเทียบคดีนั้นมีขอบกพรอง ใหสงคืนผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดีเพื่อแกไขใหถูกตอง แลวสงกลับคืนไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองเพ่ือ
ดําเนินการตอไปโดยเร็ว 

(๒) ถาเห็นวาการเปรียบเทียบคดีนั้นชอบดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นชอบ
ไวในสํานวนการเปรียบเทียบคดี 

(๓) ถาเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวยกฎหมาย ใหบันทึกความเห็นวาไม
เห็นชอบพรอมเหตุผลไวในสํานวนแลวดําเนินการตอไป 

สํานวนการเปรียบเทียบคดีท่ีถูกตองและชอบดวยกฎหมาย เม่ือพนักงาน
สอบสวนฝายปกครองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว ใหสงคืนกลับไปยังผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดีเพื่อเก็บรักษาไว 

 
ขอ ๒๐  ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาการเปรียบเทียบคดีไมชอบดวย

กฎหมายตามขอ ๑๙ (๓) ใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูตองหามิไดกระทําความผิดตาม

ขอบัญญัติทองถิ่น หรือสิทธิในการนําคดีมาฟองไดระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการสอบสวนคดีนั้นแลวสงสํานวนการสอบสวนพรอม
ท้ังความเห็นไปยังพนักงานอัยการในเขตอํานาจ 

(๒) กรณีที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูตองหามิไดกระทําความผิดตาม
ขอบัญญัติทองถิ่นแตเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น ถาพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
เห็นวาการกระทําความผิดตามกฎหมายนั้นอยูในอํานาจหนาท่ีของตนท่ีจะทําการเปรียบเทียบคด ี
หรือสอบสวนได ก็ใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีหรือสอบสวนตอไป แตถาเห็นวาไมไดอยูใน
อํานาจหนาท่ีของตน ใหรีบสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีอื่นผูมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตอไป 

(๓) กรณีท่ีเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายเพราะผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกําหนด
จํานวนเงินคาปรับสูงหรือต่ํากวาอัตราโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี หรือสอบสวนตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) กรณีที่เห็นวา ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุอื่น ใหพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองแจงเหตุท่ีไมชอบดวยกฎหมายน้ันไปใหผูมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีแลวแตกรณี ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับสํานวนการ
เปรียบเทียบคดี พรอมกับแจงใหเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อแจงผูตองหามารับเงินคาปรับคืน โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อรับเงินไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๒๑  เม่ือพนักงานสอบสวนฝายปกครองไดรับเรื่องตามขอ ๑๕ ใหตรวจสอบ

และพิจารณาวาคดีความผิดดังกลาวมีอัตราโทษท่ีอยูอํานาจของตนจะทําการเปรียบเทียบคดีได
หรือไมถาเห็นวาคดีความผิดนั้นอยูในอํานาจท่ีจะทําการเปรียบเทียบคดีไดก็ใหดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีโดยคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ความหนกัเบาแหงขอหาและ
ฐานะของผูตองหาเปนสําคัญแตถาพิจารณาเห็นวาเปนคดคีวามผิดท่ีไมอยูในอํานาจท่ีจะทําการ
เปรียบเทียบคดีได ก็ใหดําเนินการสอบสวนเปนคดีสามัญตอไป โดยใหนําหลักเกณฑวิธีการ
เปรียบเทียบและการสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบและการ
สอบสวนคดีอาญาบางประเภท พ.ศ. ๒๕๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเห็นวาคดีนั้นไมไดอยูในอํานาจหนาท่ีของตนใหสงเรื่องไปใหพนักงาน
สอบสวนอื่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตอไปภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
พนักงานสอบสวนฝายปกครองมีความเห็น 

 
ขอ ๒๒  การดําเนินคดีกับผูตองหาในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวของมาบังคับใช 
แลวแตกรณีดวย 

 
ขอ ๒๓  สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีโดยปกติใหใชสํานักงานเทศบาลที่ทําการ

แขวงของเทศบาล สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
แลวแตกรณี เวนแตมีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบคด ีณ ที่ใดภายในเขตเทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได ท้ังน้ี ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึก
การเปรียบเทียบคดีนั้นดวย 

สถานที่ทําการเปรียบเทียบคดีและการสอบสวนคดีของพนักงานฝายปกครองโดย
ปกติใหใชที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ เวนแตมีเหตุจําเปนจะทําการเปรียบเทียบคดี ณ ท่ี
ใดภายในเขตอํานาจก็ได ทั้งนี้ใหบันทึกเหตุจําเปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบคดีนั้นดวย 

 
หมวด ๔ 

การปฏิบัติตอของกลาง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๔  การปฏิบัติตอของกลาง เร่ืองใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับน้ีให
นําความในขอบังคับการเก็บของกลางกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช ๒๔๘๐ และท่ีแกไข
เพิ่มเติมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๒๕  ผูมีหนาที่รักษาของกลาง ไดแก 
(๑) นายกเทศมนตร ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย ในคดีละเมิด

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
ใหผูมีหนาท่ีรักษาของกลางตามวรรคหน่ึงมีหนาท่ีรักษาของกลางจนกวาคดีถึง

ท่ีสุดไมวาคดีนั้นจะอยูในอํานาจเปรียบเทียบคดีของตนหรือไม 
 

หมวด ๕ 
แบบพิมพและคาปรับ 

   
 

ขอ ๒๖  การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น ใหใชแบบพิมพที่กําหนด
แนบทายขอบังคับนี้ 

 
ขอ ๒๗  การเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบ

ของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง ใหใชแบบพิมพ คบ. ๑ และ คบ. ๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
ขอ ๒๘  เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี ออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและผูรับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินน้ัน 

เงินคาปรับตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือองคการบริหารสวนตําบล นั้น 

 
ขอ ๒๙  ในคดีละเมิดขอบัญญติัทองถ่ิน ซึ่งเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด

หรือองคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําการเปรียบเทียบคดี
แทน เมื่อผูตองหาชําระเงินคาปรับแลวใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองออกใบเสร็จรับเงิน โดย
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองและผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น 

เงินคาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตมีกฎหมายบัญญัติให
เปนรายไดของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือขององคการบริหารสวนตําบล แลวแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณี การปฏิบัติในสวนนี้ใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรกัษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาท่ี
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมของกระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๓๐  การคืนเงินคาปรับและการถอนเงินคาปรับ 
(๑) กรณีที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองเห็นวาผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล ทําการเปรียบเทียบคดีโดยไม
ชอบดวยกฎหมายใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว จัดการ
คืนเงินที่ปรับแลวนั้นใหผูตองหาไป 

(๒) กรณีพนักงานอัยการเห็นวา การเปรียบเทียบคดีของพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทําเรื่องขอถอนเงินคาปรับ
ดังกลาวจากกระทรวงการคลังหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี และจัดการคืนเงินที่
ปรับใหแกผูตองหาไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๓๑  คดีละเมิดเทศบัญญัต ิคดีละเมิดขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
และคดีละเมิดขอบังคับสุขาภิบาลท่ียังอยูในระหวางการดําเนินคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคด ี
หรือพนักงานสอบสวนอื่นใดในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ หรือความผิดท่ีเกิดกอนวันที่ขอบังคับนี้ใช
บังคับใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนดําเนินการตอไป 
ตามขอบังคับเดิม จนกวาคดีจะถึงที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โภคิน  พลกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แบบพิมพสําหรับการเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถิ่น 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเห็นของผูทําการเปรียบเทียบคดีและบันทึกการเปรียบเทียบคดี 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ 

A+B 
 


