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         ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       เรื่อง  การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ การประชุม และวิธีการพิจารณาของ 
               คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด  

         -------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ    
การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

-------------------------------- 
 
  ข้อ ๑ ในประกาศนี้  
                    “ความผิด” หมายความว่า บรรดาความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะ
กรณีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  
                     “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๑๑๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑   
                      
  “ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่อง และ/หรือตัวผู้ห้องหา         
มาให้คณะกรรมการเปรียบเทียบเพ่ือท าการเปรียบเทียบ  
  “ผู้ถูกร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกร้องเรียนว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน



๒ 

 

ตามอ านาจหน้าที่แล้วเห็นว่ามีมูลการกระท าความผิดเกิดข้ึนจริง จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เพ่ือให้ท าการเปรียบเทียบแทนการด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
      หมวด ๒ 
                    การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ และการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ   
                                                       --------------------------- 
 

  ข้อ ๒ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครหนึ่งคณะ และ 
ในส่วนภูมิภาคอีกจังหวัดละหนึ่งคณะ โดยแต่ละคณะให้มีจ านวนสามคน และให้มีวาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ 

  ข้อ ๓ ในเขตกรุงเทพมหานครให้แต่งตั้งจากผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรี  โดยให้ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน และให้ผู้แทนส่วนราชการที่เหลือเป็นกรรมการ
เปรียบเทียบ ทั้งนี้ให้กลุ่มงานนิติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในส่วนภูมิภาคให้แต่งตั้งจากผู้แทนส านักงานอัยการจังหวัด ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรจังหวัด 
และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยให้ผู้แทนส านักงานอัยการจังหวัด
เป็นประธาน และให้ผู้แทนส่วนราชการที่เหลือเป็นกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด ทั้งนี้ให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
จังหวัด   
  การแต่งตั้งผู้แทนหน่วยราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้แทนหลัก และให้ผู้ใดเป็นผู้แทนส ารอง ทั้งนี้ ผู้แทนส ารองต้องด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าผู้แทนหลัก และในกรณีผู้แทนหลักไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ผู้แทนส ารองเข้าร่วม
ประชุมแทนได้เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น และให้ผู้แทนส ารองได้รับเบี้ยประชุมในคราวที่เข้าประชุม 
  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการเปรียบเทียบที่เป็นผู้แทนหน่วยราชการตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองให้ถือการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนหลักเป็นส าคัญ แต่ในระหว่าง 
ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนหลักคนใหม่ให้ผู้แทนส ารองปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้แทนหลัก และผู้แทนส ารองในชุดต่อไป 

  ข้อ ๔ การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการเปรียบเทียบให้น าความในมาตรา ๗๖ 
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ    
โดยอนุโลม  
  ในกรณีกรรมการเปรียบเทียบพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่       
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากต าแหน่ง  เว้นแต่คณะกรรมการเปรียบเทียบ
จะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเหลือไม่เกินสามสิบวัน  

 



๓ 

 

หมวด ๓ 

การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

------------------------------- 

                    ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยสองคน
จึงจะครบองค์ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดความผิดของคณะกรรมการให้ประธานถามความเห็นของกรรมการทีละคน 
ให้ออกความเห็นในทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย และให้ประธานออกความเห็นสุดท้าย การวินิจฉัยให้ถือตามเสียง
ข้างมาก ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากมิไ ด้  
ให้กรรมการที่มีความเห็นเป็นผลร้ายกับผู้กระท าความผิดยอมตามความเห็นของกรรมการซึ่งมีความเห็นเป็น
ผลร้ายแก่ผู้กระท าความผิดน้อยกว่า  
  การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
หากการประชุมในครั้งนั้นไม่สามารถมีมติได้ให้เลื่อนการประชุมออกไปและจัดให้มีการประชุมใหม่อีกครั้ง 
ไม่เกินสามวัน โดยไม่ต้องมีการเชิญประชุม 

  ข้อ ๖ ให้หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบประสานงานโดยตรง 
กับประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบในการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และให้จัดประชุม  
ตามระเบียบวาระตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการเปรียบเทียบ 
  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
เว้นแต่กรรมการจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ  
ที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ฝ่ายเลขานุการโดยความเห็นชอบของประธาน
จัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมผ่านทางสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บเมล์ (Webmail) ของกรรมการที่ได้ให้ไว้กับ
หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบก่อนหน้านั้นแทนการแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าวข้างต้นก็ได ้

  ข้อ ๗ ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการประชุม และรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุม โดยให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งไดต้ามความจ าเป็น 
  ถ้าประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  ข้อ ๘ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ  
  ถ้ากรรมการมีความเห็นแย้งต่อรายงานการประชุมให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้
ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้ง
นั้นไว้ด้วย 

              หมวด ๔ 

                                         วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
                                                     ----------------------- 
                                                           ส่วนที่ ๑ 
                                    ผู้ที่มีอ านาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

                                                    ------------------------- 



๔ 

 

   ข้อ ๙ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(๑) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ซึ่งมีความผิดเกิดขึ้น เมื่อได้รวบรวมและพิจารณาพยาน  

หลักฐานทุกชนิดจนทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่มีผู้ร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ
และรู้ตัวผู้ต้องหาที่กระท าความผิด รวมทั้งสามารถพิสูจน์ให้เห็นความผิดดังกล่าวได้แล้ว ซึ่งเมื่อผู้เสียหาย    
(ถ้ามี) และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ  

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่พบเห็นการกระท าความผิด หรือ
ได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่มีผู้ร้องเรียนจนได้พยานหลักฐาน 
และข้อมูลที่เพียงพอต่อการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด และผู้กระท าความผิดยินยอมให้ด าเนินการ
เปรียบเทียบ 
  ในกรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต หรืออนุมัติตามกฎหมายไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตาม (๒) เป็นผู้พบเห็นการกระท าความผิด หรือได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าความผิดจะต้องจัดส่ง  
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูล รูปภาพ และสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินคดี รวมทั้งหนังสือแสดง 
ความยินยอมให้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเขตอ านาจหน้าที่ หรือแจ้งความ 
ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบตาม (๑) แล้วแต่กรณี เพื่อให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ต่อไป  

  ข้อ ๑๐ ในกรณีพนักงานสอบสวนตามข้อ ๙ (๑) เป็นผู้ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งมอบบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการสอบสวน อีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งพนักงานอ่ืน ผู้สอบสวนคดี
เดียวกันที่ส่งมารวมเข้าไว้ในส านวน พร้อมด้วยบัญชีพยานเอกสาร และสิ่งของอย่างอ่ืนที่ท าบัญชีไว้และบันทึก
สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดแห่งข้อกล่าวหา และข้อกฎหมาย ตามแบบ ทส.ปท.๑ รวมทั้งบันทึกแสดงความยินยอม
ของผู้เสียหาย (ถ้ามี) และผู้ต้องหาให้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ตามแบบ ทส.ปท.๒ ท้ายประกาศนี้      
โดยส่งมอบให้กับหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็น
นิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  การจัดท า
บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบจะต้องด าเนินการทั้งในส่วนของนิติบุคคลผู้ต้องหา และในส่วนของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลผู้ต้องหาแยกออกจากกันด้วย 
                    ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบตรวจสอบเบื้องต้น
ว่ามีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในบัญชีพยานเอกสารหรือพยานสิ่งของอย่างอ่ืนตามที่ 
ส่งมอบหรือไม่  พร้อมกับให้บันทึกความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับความผิด และระยะเวลาในการเสนอเรื่อง 
ให้พิจารณาของพนักงานสอบสวนว่าอยู่ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ต้องหายินยอมให้พนักงานสอบสอบ
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือไม่ หากพบว่าพนักงานสอบสวนยื่นเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ส่งคืน
ส านวนแก่พนักงานสอบสวนเพ่ือให้ไปด าเนินการตามขั้นตอนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 
แต่ถ้าไม่เกินระยะเวลาก็ให้รับส านวนไว้พิจารณา รวมทั้งให้ส่งมอบส าเนาใบตรวจรับส านวนความผิดให้กับ
พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ ทส.ปท.๓ ท้ายประกาศนี้ 

                     ข้อ ๑๑ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเพื่อให้ปฏิบัติ หน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เป็นผู้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ



๕ 

 

เปรียบเทียบ ตามข้อ ๙ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบบันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ ความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ถ้ามี) พร้อมกับให้สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมด และข้อกฎหมายที่กล่าวอ้างว่าเป็นความผิด ตามแบบ ทส.ปท.๔ 
ส าเนาบัตรประจ าประชาชนของผู้ถูกร้องเรียน รวมทั้งบันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ ตามแบบ 
ทส.ปท.๕ ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือในสังกัดอ่ืน จะต้องมีหนังสือยินยอมของเลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือของหัวหน้าส่วนราชการที่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในสังกัด 
แล้วแต่กรณี ให้ท าการเปรียบเทียบแนบมาด้วย ตามแบบ ทส.ปท.๖ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ส่งมอบบรรดา
เอกสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้กระท าความผิด
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
สั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิดการ
จัดท าบันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบจะต้องด าเนินการทั้งในส่วนของนิติบุคคลผู้ถูกร้องเรียน และใน
ส่วนของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลผู้ถูกร้องเรียน   
แยกออกจากกันด้วย 
                   ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และระยะเวลาในการเสนอเรื่องให้พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ว่าอยู่ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องเรียนยินยอมให้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือไม่ หากพบว่า         
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนส านวนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ไปร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานต ารวจที่มีเขตอ านาจหน้าที่ แต่ถ้าไม่เกินระยะเวลาก็ให้รับส านวนไว้พิจารณาต่อไป 
และให้ส่งมอบส าเนาใบตรวจรับส านวนความผิดให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเสนอเรื่องให้พิจารณาไว้เป็น
หลักฐาน ตามแบบ ทส.ปท.๓ 

  ข้อ ๑๒ เมื่อหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ส านวนความรับผิดที่ผู ้มีอ านาจเสนอให้พิจารณาตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ได้เสนอเรื ่องให้พิจารณา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบจัดเตรียมวาระ
การประชุมและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาโดยไม่ชักช้าต่อไป  
  เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื ่องตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ 
แล้วแต่กรณี ต่อหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ถือว่าเรื่องได้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้ว 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

                                                  --------------------------- 

 
                    ข้อ ๑๓ บรรดาความผิดซึ่งได้กระท า หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระท าในเขตกรุงเทพมหานคร  
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการเปรียบเทียบคดี  ณ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   



๖ 

 

  บรรดาความซึ่งได้กระท า หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระท าในเขตจังหวัดอ่ืน ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตจังหวัดนั้นด าเนินการเปรียบเทียบคดี ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
  ในกรณีบรรดาความผิดซึ่งได้กระท าในหลายจังหวัด หรือความผิดส่วนหนึ่งกระท าในจังหวัดหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งกระท าในจังหวัดหนึ่ง หรือเป็นความผิดที่ได้กระท าต่อเนื่องกันในหลายจังหวัดให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตจังหวัดที่พบการกระท าผิดครั้งแรกมีอ านาจเปรียบเทียบความผิด 

                   ข้อ ๑๔  เมื ่อคณะกรรมการเปร ียบเท ียบได ้ร ับ เรื ่อง ไว ้พ ิจารณาเปร ียบเท ียบแล ้ว  
ให้ด าเนินการเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า รวมทั้งให้ค านึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินคดี 
ทางศาลกรณีไม่อาจเปรียบเทียบปรับไดไ้ว้ด้วยเพ่ือไม่ให้ขาดอายุความในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด  
                   การรับเรื่องไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้รับไว้เฉพาะคดีที่ผู้ต้องหา หรือเรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียน   
แล้วแต่กรณี รับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบเท่านั้น 

          ข้อ ๑๕ การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารจากส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และ 
บรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดแห่งข้อกล่าวหา และข้อกฎหมาย ตามแบบ 
ทส.ปท.๑ และแบบ ทส.ปท.๔ และบันทึกแสดงความยินยอมของผู้ต้องหา หรือผู้ถูกร้องเรียน และผู้เสียหาย 
(ถ้ามี) และหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบ ทส.ปท.๒ ตามแบบ ทส.ปท.๕ และแบบ 
ทส.ปท.๖  

(๒) บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา หรือผู้ร้องเรียน แล้วแต่กรณี  
(๓) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา หรือผู้ถูกร้องเรียน แล้วแต่กรณี  
(๔) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

  การพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบจะกระท าต่อหน้าผู้ต้องหา หรือผู้ถูกร้องเรียน
หรือไมก่็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ 
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อมาประกอบการพิจารณา หรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้  

ข้อ ๑๖ การเปรียบเทียบ ให้ท าเป็นบันทึกเปรียบเทียบตามแบบที่ก าหนดในข้อ ๑๗ 

  ข้อ ๑๗ บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียน ให้ใช้ตามแบบ ทส.ปท.๗ บันทึก
ค าให้การของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียน ให้ใช้ตามแบบ ทส.ปท.๘ และบันทึกการเปรียบเทียบให้ใช้ตามแบบ 
ทส.ปท.๙ ท้ายประกาศนี ้ 

                     ข้อ ๑๘ ในกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ฐานความผิดตามที่
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้พิจารณาเปรียบเทียบเป็นความผิดที่ไม่อยู่ในอ านาจ
เปรียบเทียบ หรือเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนสมควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือกรณีผู้ต้องหา หรือ 
ผู้ถูกร้องเรียนได้ยินยอมให้เปรียบเทียบแล้ว แต่ไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบได้ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีมติเพิกถอนกระบวนการเปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        
ภายก าหนดอายุความต่อไป 



๗ 

 

                     ข้อ ๑๙ ในการเปรียบเทียบ ให้ก าหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียน แล้วแต่กรณี 
จะพึงช าระโดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 
  (๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่งอันเป็นสาระส าคัญ 
  (๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
  (๔) ความถี่ของการกระท าความผิด 
  (๕) ประวัติการถูกลงโทษทางอาญาของผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด าเนินการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการ 
มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการและส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง
เพ่ือด าเนินการให้ผู้ต้องหา หรือผู้ถูกร้องเรียนมาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบต่อหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งพนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หากผู้ต้องหา หรือผู้ถูกร้องเรียนไม่มาช าระค่าปรับภายในก าหนด ให้พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการตามข้อ ๑๘ ต่อไป 

ข้อ  ๒๑ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินค่าปรับปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนช าระเงินค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน 
ให้แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียน และให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญในใบเสร็จรับเงิน 
และที่ส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพ่ือแสดงว่าผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบและตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนเพ่ือรับไป 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิด ให้ช าระค่าปรับทั้งในส่วนของนิติบุคคล และในส่วน
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลออกจากกัน และ 
ให้ช าระตามจ านวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดไว้ 
  การช าระค่าปรับ จะช าระผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  เมื่อหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบได้ตรวจสอบความถูกต้องของการได้รับเงินผ่านบริการธุรกกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว            
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

  ข้อ ๒๒ เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วตามข้อ ๒๑   
ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบรับผิดชอบในการ      
เก็บรักษาส านวนการเปรียบเทียบที่ด าเนินการเสร็จแล้ว โดยจัดท าบัญชีควบคุมไว้เป็นหลักฐานต่อไป   

         ข้อ ๒๔  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
     ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน.............. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๘ 

 

           พลเอก 
                   (สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
               รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


