
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

และเจา้พนักงานท้องถิน่หรอืผู้ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิน่มอบหมาย 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้กระบวนการเปรียบเทียบมีแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  85  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  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  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุขและใหห้มายความรวมถึงกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนนิงาน
ของนิติบุคคลด้วย 

“ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
เปรียบเทียบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๔



“ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า 
(1) คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  (1) 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(2) คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดอื่น   ตามมาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเปรียบเทียบ  ให้มีอ านาจเปรียบเทียบส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผดิ
ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อ 5 ให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ  มีหน้าที่ในการรับเรื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และจัดส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ  ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 

ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้ว  ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 7 การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(2) บันทึกการจับ  (ถ้ามี) 
(3) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 
(4) พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 8 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องให้ท าการเปรียบเทียบ 

ตามแบบเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ  (ปท.1)  แนบท้ายประกาศนี้  และให้เลขานุการแจ้งไปยัง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือแจ้งผู้ต้องหาให้ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และแจ้งให้ผู้ต้องหา 
มาเปรียบเทียบปรับตามแบบแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ  (ปท.2)  แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมช าระค่าปรับ 
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่กระท าความผิด  และเมื่อผู้ต้องหาเสียค่าปรับแล้ว  ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน  และเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  64 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นหนังสือแก่ผู้ต้องหา
ตามแบบแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ  (ปท.2)  แนบท้ายประกาศนี้  ในกรณีที่ไม่พบผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหา
ไม่ยอมรับหนังสือแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ  ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดหนังสือแจ้งผล
การเปรียบเทียบปรับนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักที่ท าการงานของผู้ต้องหา 
และให้ถือว่าผู้ต้องหาได้รบัทราบหนังสือดงักล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๔



หากผู้ต้องหาไม่ยนิยอมเสียค่าปรับ  ภายในก าหนดสามสิบวันวันนับแตว่ันที่ไดร้ับทราบการเปรยีบเทยีบ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป 

ข้อ 9 กรณีที่มีของกลางที่มีไว้เป็นความผิด  หรือที่ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีไว ้
เพ่ือใช้กระท าความผิดจะด าเนินการเปรียบเทียบได้  ผู้ต้องหาต้องยินยอมให้ของกลางตกเป็นของแผ่นดินก่อน
เพื่อให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบจัดการตามสมควรหรือท าลาย  หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้ด าเนินคดีต่อไป 

กรณีที่มีของกลางที่มีไว้ไม่เป็นความผิด  หรือไม่ใช้กระท าความผิด  หรือมีไว้เพ่ือไม่ได้ใช้กระท าความผดิ
เมื่อด าเนินการเปรียบเทียบเสร็จแล้วให้คืนของกลางให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องระวางโทษปรับตามมาตรา   75 
และผู้ด าเนินกิจการที่ต้องระวางโทษปรับตามมาตรา  80  และผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการ 
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ต้องระวางโทษปรับตามาตรา  84  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ด าเนินการปรับด้วย 

การด าเนินการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการปรับผู้ต้องหาเป็นรายวันด้วย   
ข้อ 11 ในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามแบบหนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  (ปท.3)  แนบท้ายประกาศนี้  เมื่อด าเนินการร้องทุกข์แล้ว 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายขอคัดบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน
ไว้เป็นหลักฐาน  และใช้ด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ 12 เมื่อได้ท าการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาแล้ว  หรือด าเนินคดีทางศาลถึงที่สุดแล้ว 
ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายบันทึกประวัติผู้ต้องหาลงในแบบประวัติผู้ต้องหา  (ปท.4)  แนบท้ายประกาศนี้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ 13 กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมายให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการเปรียบเทียบ  ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ให้น าข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  และข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๔



แบบเปรียบเทียบก ำหนดค่ำปรับ (ปท. 1) 
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ผู้ต้องหำเป็นเงิน ................................ บำท (.....................................................)  

บันทึกนี้ เจ้ำหน้ำท่ีได้อ่ำนให้ผู้กระท ำควำมผิดฟังแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง และได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
       
 
      (ลงช่ือ) .......................................ผู้ต้องหำ 
      (ลงช่ือ) .......................................ผู้ต้องหำ 
           (ลงช่ือ) .......................................ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบ 
      (ลงช่ือ) .......................................ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบ 
      (ลงช่ือ) .......................................ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบ 
      (ลงช่ือ) .......................................เจ้ำหน้ำที่ผู้กล่ำวหำ 
 

 
 

 
บันทึกการช าระเงิน ออก ณ ที่ท าการ (กทม./เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.)............................................................................. 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................................................................................เลขที่ .......... ........................................................ 
วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ........... จ ำนวนเงิน ..............................บำท (.............................................)  
ลงช่ือ.................................................................................................................................................... .........เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงิน  
                                                                                       

 



 ๒  

แบบแจ้งผลกำรเปรียบเทียบปรับ (ปท. 2) 

 

 

 

 

ที่............../................             ส ำนักงำน........................................  
            วันที่ .........เดือน..............................พ.ศ. ................. ......  
 
เรื่อง  แจ้งผลกำรพิจำรณำเปรียบเทียบปรับตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เรียน  .............................................. ......................................................................... ........................................................ 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำแบบเปรียบเทียบก ำหนดค่ำปรับ (ปท.1)  

       ตำมที่............... (คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย)……..…….       
ได้พิจำรณำเปรียบเทียบปรับ กรณีที่ท่ำนได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย    

ในกำรนี้......(คณะกรรมการเปรียบเทียบ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย).................. 
จึงขอให้ท่ำนไปพบเจ้ำหน้ำที่ที่..............(ส านักงาน).............ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ติ ดต่อ     
ในวันและเวลำรำชกำร เพื่อด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตำมกฎหมำย หำกท่ำนไม่ไปพบภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้  
ทำงรำชกำรจะส่งเรื่องให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

 

 

                                               ขอแสดงควำมนับถือ 

                                  (ลงช่ือ).............................................. 

                                          (.........................................) 

                                              เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓  

หนังสือร้องทุกขข์องเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำย (ปท. 3) 
 
 
 
 
 
 

ที่............../................             ส ำนักงำน............................................. 
                วันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ................... 
 
เรื่อง  ขอให้ด ำเนินคดีแก่....................(นาย ก.).............................................................................................................................  
เรียน  เจ้ำพนักงำนสอบสวน...............(ประจ าท้องที่).....................................................................................................................  

สิ่งที่ส่งมำดว้ย (๑) รำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จ ำนวน ...... ฉบับ 
 (๒) บันทึกค ำให้กำรของผู้ต้องหำ จ ำนวน ...... ฉบับ 
 (3) พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ...... ฉบับ 

               
  ด้วยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นของ......................... (กทม./เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.)......ได้ตรวจพบว่ำ 
..............(นาย ก. ผู้ต้องหา)........ซึ่งอยู่บ้ำนเลขที่ ...................ตรอก/ซอย ........................ ถนน........... ........... ต ำบล/แขวง
..................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด ................... ............ได้กระท ำกำร............................. (เช่น จ าหน่ายอาหาร  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี)  ...........................           
ซึ่งเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ......................และมีโทษตำมมำตรำ............. แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมเอกสำรหลักฐำนที่ส่งมำด้วยนี้ 
  ในกำรนี้ ......(หน่วยงานท้องถิ่น).......มีควำมประสงค์จะด ำเนินคดีแก่ ............(นาย ก. ผู้ต้องหา) ..............
ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยดังกล่ำว จึงมอบอ ำนำจให้.......... (นาย ข.)........เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน                   
เพื่อด ำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่ำว ตลอดจนให้ข้อมูลต่ำงๆ และประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวนจนเสร็จกำร 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 
 
            (ลงช่ือ) ....................................... 
                                                                           (......................................) 
          ต ำแหน่ง ........................................... 
                                                                               เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๔  

แบบประวัติผู้ต้องหำ (ปท. 4) 
 

๑. ผู้ต้องหำ ช่ือ ……………………..……… ช่ือสกุล ………………..….…….. อำยุ ……..………… ปี 
เชื้อชำติ …..………….……… สญัชำติ ………………..…….. ที่อยูเ่ลขท่ี …….……… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้รับอนุญำต ……………………………………… เลขท่ี …………….……./ ………….…. 

๒. วัน เวลำ และสถำนท่ีเกิดเหต ุ เหตุเกดิเมื่อวันที่ ………… เดือน ……………….……… พ.ศ. ……… เวลำ …….. น. 
สถำนท่ีเกิดเหตุ ……………………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ข้อหำ ฐำน ……………………………………………………………………………………..…………… 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

4. จ ำนวนของกลำง  
 (ในคดีที่มีของกลำง)  

ของกลำง  (1) ยึดและเก็บมำ......................................................................... 
             (2) อำยัด.......................................................................................  

5. ผลคด ี กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
ฐำน ………………………………………………………….……….. มำตรำ ………............. 
[    ] ๑. ผู้กระท ำควำมผิดยินยอมให้เปรียบเทียบและช ำระเงินค่ำปรบั    
         จ ำนวน ………………. บำท ช ำระค่ำปรับวันที่ …. เดือน ……. พ.ศ. …… 
         หลักฐำนกำรสั่งเปรียบเทียบปรับ ตำมหนังสือหรือบันทึก ท่ี ……./..… 
         วันท่ี ………….……. เดือน …………………………………….……. พ.ศ. ……… 
[    ] ๒. ศำลพิพำกษำลงโทษ ………………………………………………………………  
          ตำมคดีแดง ท่ี ………………………………………………………………………… 

6. งำนคลังรับเงิน วันท่ี ……………….…. เดือน …………………..………… พ.ศ. ……………..…………....  
จ ำนวน เงิน ……………. บำท ตำมใบเสรจ็เลม่ที่ ………………….. เลขท่ี …….….. 

 
 

             (ลงช่ือ) ........................................... ผู้บันทึกประวัติ 
                                                                            (......................................) 
          ต ำแหน่ง ........................................... 
 


