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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
และเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน่ มอบหมาย
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้กระบวนการเปรียบเทียบมีแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 85 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2560 รั ฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
พ.ศ. 2561
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขและให้หมายความรวมถึงกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลด้วย
“ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เปรียบเทียบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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“ผู้มีอานาจเปรียบเทียบ” หมายความว่า
(1) คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(2) คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บในเขตจั ง หวั ด อื่ น ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(3) เจ้าพนั กงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้มีอานาจเปรียบเทียบสาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 5 ให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ มีหน้าที่ในการรับเรื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และจัดส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) บันทึกการจับ (ถ้ามี)
(3) บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา
(4) พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องให้ทาการเปรียบเทียบ
ตามแบบเปรี ย บเที ย บก าหนดค่ า ปรั บ (ปท.1) แนบท้ า ยประกาศนี้ และให้ เ ลขานุ ก ารแจ้ ง ไปยั ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อแจ้งผู้ต้องหาให้ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และแจ้งให้ผู้ต้องหา
มาเปรียบเทียบปรับตามแบบแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมชาระค่าปรับ
ที่ราชการส่ว นท้องถิ่น ที่กระทาความผิด และเมื่อผู้ต้องหาเสียค่าปรับแล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน และเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 64
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นหนังสือแก่ผู้ต้องหา
ตามแบบแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) แนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่ไม่พบผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหา
ไม่ยอมรับหนังสือแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดหนังสือแจ้งผล
การเปรียบเทียบปรับนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักที่ทาการงานของผู้ต้องหา
และให้ถือว่าผู้ต้องหาได้รบั ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
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หากผู้ต้องหาไม่ยนิ ยอมเสียค่าปรับ ภายในกาหนดสามสิบวันวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการเปรียบเทียบ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
ข้อ 9 กรณี ที่ มี ของกลางที่มีไ ว้เป็นความผิ ด หรื อ ที่ ใ ช้ใ นการกระท าความผิ ด หรือมีไ ว้
เพื่อใช้กระทาความผิดจะดาเนินการเปรียบเทียบได้ ผู้ต้องหาต้องยินยอมให้ของกลางตกเป็นของแผ่นดินก่อน
เพื่อให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบจัดการตามสมควรหรือทาลาย หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้ดาเนินคดีต่อไป
กรณีที่มีของกลางที่มีไว้ไม่เป็นความผิด หรือไม่ใช้กระทาความผิด หรือมีไว้เพื่อไม่ได้ใช้กระทาความผิด
เมื่อดาเนินการเปรียบเทียบเสร็จแล้วให้คืนของกลางให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อ 10 ในกรณี ที่ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารต้ อ งระวางโทษปรั บ ตามมาตรา 75
และผู้ ด าเนิ น กิ จการที่ ต้อ งระวางโทษปรับ ตามมาตรา 80 และผู้ รั บ ใบอนุญ าตผู้ ใ ดดาเนินกิ จการ
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ต้องระวางโทษปรับตามาตรา 84 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ดาเนินการปรับด้วย
การดาเนินการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการปรับผู้ต้องหาเป็นรายวันด้วย
ข้อ 11 ในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามแบบหนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย (ปท.3) แนบท้ายประกาศนี้ เมื่อดาเนินการร้องทุกข์แล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายขอคัดบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน
ไว้เป็นหลักฐาน และใช้ดาเนินคดีต่อไป
ข้อ 12 เมื่อได้ทาการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาแล้ว หรือดาเนินคดีทางศาลถึงที่สุดแล้ว
ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายบันทึกประวัติผู้ต้องหาลงในแบบประวัติผู้ต้องหา (ปท.4) แนบท้ายประกาศนี้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ 13 กรณี ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บมอบหมายให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ ง
เจ้าพนั กงานท้องถิ่น มอบหมายให้ ดาเนิ นการเปรียบเทียบ สาหรับความผิด ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ให้นาข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบเปรียบเทียบกำหนดค่ำปรับ (ปท. 1)

คดีที่............../................

สำนักงำน...............................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..................................

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กล่ำวหำ...................................................................................................................................................
ชื่อผู้ต้องหำ
(๑)..................................................................................................................................
(๒) .................................................................................................................................
ฝ่ำฝืนคำสั่ง/กระทำควำมผิดเมื่อวันที่.......เดือน.................................... พ.ศ. .................เวลำ...............ณ สถำนประกอบกิจกำร
............................…………………………………………. อยู่บ้ำนเลขที่ ...............หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ..................................
ถนน .......................................ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต ............................................................
จังหวัด .................................................................................................... โทร...............................................................................
คดีนี้ผู้ต้องหำได้กระทำกำร....................... (พฤติการณ์ในการกระทาความผิด) ............................................................
ซึ่งเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ............ ข้อหำ .............................
.......................................................................................................................................................................................................
มีบทลงโทษตำมมำตรำ...........ซึ่งเป็นควำมผิดที่ ................(คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย)....................................................................................................................................................................................
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘๕ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรสำธำรณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
......................(คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย)...............จึงเปรียบเทียบปรับ
ผู้ต้องหำเป็นเงิน ................................ บำท (.....................................................)
บันทึกนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้อ่ำนให้ผู้กระทำควำมผิดฟังแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง และได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้ต้องหำ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้ต้องหำ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้มีอำนำจเปรียบเทียบ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้มีอำนำจเปรียบเทียบ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้มีอำนำจเปรียบเทียบ
(ลงชื่อ) .......................................เจ้ำหน้ำที่ผู้กล่ำวหำ

บันทึกการชาระเงิน ออก ณ ที่ทาการ (กทม./เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.).............................................................................
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................................................................................เลขที่ ..................................................................
วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ........... จำนวนเงิน ..............................บำท (.............................................)
ลงชื่อ.............................................................................................................................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงิน

๒
แบบแจ้งผลกำรเปรียบเทียบปรับ (ปท. 2)

ที่............../................

ส ำนั ก งำน........................................
วั น ที่ .........เดื อ น..............................พ.ศ. ................. ......

เรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำเปรียบเทียบปรับตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรีย น ...............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย สำเนำแบบเปรียบเทียบกำหนดค่ำปรับ (ปท.1)
ตำมที่............... (คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย)……..…….
ได้พิจำรณำเปรียบเทียบปรับ กรณีที่ท่ำนได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ในกำรนี้......(คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย)..................
จึงขอให้ท่ำนไปพบเจ้ำหน้ำที่ที่..............(สานักงาน).............ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ติ ดต่อ
ในวันและเวลำรำชกำร เพื่อดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตำมกฎหมำย หำกท่ำนไม่ไปพบภำยในเวลำที่กำหนดไว้
ทำงรำชกำรจะส่งเรื่องให้พนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................
(.........................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

๓
หนังสือร้องทุกข์ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำย (ปท. 3)

ที่............../................

สำนักงำน.............................................
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ...................

เรื่อง ขอให้ดำเนินคดีแก่....................(นาย ก.).............................................................................................................................
เรียน เจ้ำพนักงำนสอบสวน...............(ประจาท้องที่).....................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๒) บันทึกคำให้กำรของผู้ต้องหำ
(3) พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ...... ฉบับ
จำนวน ...... ฉบับ
จำนวน ...... ฉบับ

ด้ ว ยเจ้ ำพนั ก งำนท้ อ งถิ่ น ของ.........................(กทม./เมื อ งพั ท ยา/เทศบาล/อบต.)......ได้ ต รวจพบว่ ำ
..............(นาย ก. ผู้ต้องหา)........ซึ่งอยู่บ้ำนเลขที่ ...................ตรอก/ซอย ........................ ถนน...................... ตำบล/แขวง
..................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด ...............................ได้กระทำกำร............................. (เช่น จาหน่ายอาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี) ...........................
ซึ่งเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ......................และมีโทษตำมมำตรำ............. แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมเอกสำรหลักฐำนที่ส่งมำด้วยนี้
ในกำรนี้ ......(หน่วยงานท้องถิ่น).......มีควำมประสงค์จะดำเนินคดีแก่ ............(นาย ก. ผู้ต้องหา) ..............
ซึ่ งกระท ำควำมผิ ด ตำมกฎหมำยดั งกล่ ำ ว จึ งมอบอ ำนำจให้ ..........(นาย ข.)........เป็ น ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งำนสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่ำว ตลอดจนให้ข้อมูลต่ำงๆ และประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวนจนเสร็จกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................
(......................................)
ตำแหน่ง ...........................................
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

๔
แบบประวัติผู้ต้องหำ (ปท. 4)
๑. ผู้ต้องหำ

๒. วัน เวลำ และสถำนทีเ่ กิดเหตุ
๓. ข้อหำ
4. จำนวนของกลำง
(ในคดีที่มีของกลำง)
5. ผลคดี

6. งำนคลังรับเงิน

ชื่อ ……………………..……… ชื่อสกุล ………………..….…….. อำยุ ……..………… ปี
เชื้อชำติ …..………….……… สัญชำติ ………………..…….. ที่อยูเ่ ลขที่ …….………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับอนุญำต ……………………………………… เลขที่ …………….……./ ………….….
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ………… เดือน ……………….……… พ.ศ. ……… เวลำ …….. น.
สถำนที่เกิดเหตุ ……………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
ฐำน ……………………………………………………………………………………..……………
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ของกลำง (1) ยึดและเก็บมำ.........................................................................
(2) อำยัด.......................................................................................
กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญ ญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ฐำน ………………………………………………………….……….. มำตรำ ……….............
[ ] ๑. ผู้กระทำควำมผิดยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่ำปรับ
จำนวน ………………. บำท ชำระค่ำปรับวันที่ …. เดือน ……. พ.ศ. ……
หลักฐำนกำรสั่งเปรียบเทียบปรับ ตำมหนังสือหรือบันทึก ที่ ……./..…
วันที่ ………….……. เดือน …………………………………….……. พ.ศ. ………
[ ] ๒. ศำลพิพำกษำลงโทษ ………………………………………………………………
ตำมคดีแดง ที่ …………………………………………………………………………
วันที่ ……………….…. เดือน …………………..………… พ.ศ. ……………..…………....
จำนวน เงิน ……………. บำท ตำมใบเสร็จเล่มที่ ………………….. เลขที่ …….…..
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้บันทึกประวัติ
(......................................)
ตำแหน่ง ...........................................

