
บทที่ 3 
  การเปรียบเทียบปรับ  และอัตราคาปรับ 

.......................... 
 

1. ความหมายการเปรียบเทียบปรับ 
 
 การปรับ หรือ การเปรียบเทียบปรับ  เปนโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและ
เปนมาตรการอยางหนึ่งของผูตรวจการที่ใชลงโทษแกผูกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติการขนสง 
ทางบก พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
 การเปรียบเทียบปรับ  จะกระทําไดเฉพาะความผิดที่กฎหมายกําหนดโทษปรับสถานเดียว  
หากความผดินั้นกฎหมายกาํหนดโทษวา “ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1ป หรือปรับไมเกิน  20,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ”  กรณีเชนนี้ไมสามารถเปรียบเทียบปรับได 
 ผลของการเปรียบเทียบปรับ     พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  มาตรา 67 ทวิ  วรรคแรก  
และพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 163  วรรคแรก บัญญัติเปนเนื้อความ
เหมือนกันวา  “เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบ 
เทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา  คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา”  ซ่ึงเปนการบัญญัติกฎหมายใหสอดรับกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เร่ืองคดีเลิกกันที่บัญญัติไวใน มาตรา  37  ความวา  “คดีอาญาเลิกกันได  ดังตอไปนี้  (1) ในคดีมี
โทษปรับสถานเดียว  เมื่อผูกระทําผิดยนิยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง  สําหรับความผิดนั้นแกเจา
พนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา   (2) ในคดี......”   โดยผลของคดีเลิกกันจะมีผลทําใหสิทธินํา
คดีอาญามาฟองระงับตามที่บัญญัติไวในมาตรา39 (3)  กลาวคือ  เจาหนาที่จะนําการกระทําที่ถูก
ลงโทษไปนั้น  มาพิจารณาลงโทษใหม  ไมได  
 
2. อํานาจของผูตรวจการในการเปรียบเทียบปรับ 
 
 การที่ผูตรวจการสามารถทําการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดหรือฝาฝนตอพระราช 
บัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไดนั้น  โดยแทจริงแลว
อํานาจการเปรยีบเทียบปรับเปนอํานาจของอธิบดีกรมการขนสงทางบกโดยจะเหน็ไดจากบทบัญญัติ
ดัง ตอไปนี ้
 2.1 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  มาตรา 67 ทวิ  วรรคแรก “บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรบัสถานเดียว  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
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ปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
เปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแลว  ใหถือวา  คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา” 

2.2 พระราชบญัญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 163  วรรคแรก “บรรดาความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดยีว  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบ 
เทียบปรับผูตองหาได  เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวา  คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา” 

    ดังนั้น  ในทางบริหารอธิบดีกรมการขนสงทางบกจะมอบอํานาจใหบุคคลตาง ๆ เปนผูใช
อํานาจแทน  ซ่ึงผูตรวจการเปนผูหนึ่งที่มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับผูตองหาได  ดังประกาศ
กรมการขนสงทางบก เร่ือง  มอบอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติลอเล่ือน  พุทธศักราช  2478  ที่มี
โทษปรับสถานเดียวไว  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545  ซ่ึงประกาศดังกลาวสามารถสรุปการมอบอํานาจ 
เปรียบเทียบปรับความผิดโทษปรับสถานเดียวโดยนายทะเบียนไดมอบอํานาจและกรอบอาํนาจให 
กับบุคคลดังตอไปนี ้

 1) ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปรียบเทียบปรับ ทั้งกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และ
กฎหมายวาดวยรถยนต  โดยมีทองที่ทั่วประเทศ  ไดแก  ผูอํานวยการสํานักจัดระเบียบการขนสง
ทางบก   ผูอํานวยการสวนตรวจการขนสง   หัวหนาฝายตรวจการ  หัวหนาฝายเปรียบเทียบ และ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3  ขึน้ไป   ในฝายตรวจการและฝายเปรียบเทยีบ  สวนตรวจการขนสง 

2) ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปรียบเทียบปรับ ทั้งกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  และ
กฎหมายวาดวยรถยนต โดยจํากัดทองที่รับผิดชอบ  ไดแก   

 -  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษี  เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นใน
เขตทองที่ความรับผิดชอบ   

 -  ผูอํานวยการสวนทะเบยีนรถยนต   ผูอํานวยการสวนทะเบียนรถขนสง  สํานัก
มาตรฐานงานทะเบียนและภาษี  และ  ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3  ขึ้นไปในสวนทะเบียน
รถยนต   หรือสวนทะเบยีนรถขนสง  แลวแตกรณี  สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ความรับผิดชอบ 

   -  ผูอํานวยการสํานักงานขนสงเขตพื้นที ่ และ  ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3  
ขึ้นไปในสํานักงานขนสงเขตพื้นที่นั้น  สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ของสํานักงานขนสงเขต
พื้นที่ของตน 

 -  ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 3  ขึ้นไปใน ฝายบัญชีและเครื่องยนต  สํานัก
มาตรฐานงานทะเบยีนและภาษี   สําหรับความผิดทีเ่กดิในทองทีข่องสํานักงานขนสงเขตพืน้ที่ของตน 



 17

-  ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล หรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานตีํารวจนคร
บาล    หรือตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป  ที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงขางตน สําหรับ 
ความผิดที่เกดิในทองที่ความรับผิดชอบ 

-  พนกังานสอบสวนของกองบังคับการตาํรวจจราจรซึ่งมีตําแหนงเทยีบรองสารวตัร 
ขึ้นไป  หรือตํารวจที่มยีศตั้งแตรอยตาํรวจตรีขึ้นไป ที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงขางตน  
สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ความรับผิดชอบ 

-  ขนสงจังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3  ขึ้นไป   ในสํานักงาน
ขนสงจังหวดั  สําหรับความผิดที่เกิดในเขตจังหวดัตน 

-  หัวหนาสํานกังานขนสงจังหวัดสาขา  และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3  ขึ้น
ไป   ในสํานกังานขนสงจังหวัดสาขา  สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ความรับผิดชอบ 

-  ผูบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัด  หรือผูปฏิบัติราชการแทนซึ่งเปนหัวหนาพนักงาน 
สอบสวนตํารวจภูธรจังหวดันั้น  สําหรับความผิดที่เกดิในทองที่ความรับผิดชอบ 

- ผูกํากับการสถานีตาํรวจภูธรอําเภอ  หรือรองผูกาํกับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ   
หรือตํารวจที่มีตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป  ที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงขางตน 
สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ความรับผิดชอบ 

- ผูกํากับการสถานีตํารวจภธูรกิ่งอําเภอ  หรือรองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกิ่ง
อําเภอ   หรือตํารวจที่มีตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป  ที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนง
ขางตน สําหรับความผิดที่เกดิในทองที่ความรับผิดชอบ 

- ผูกํากับการสถานีตํารวจภธูรตําบล หรือรองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตําบล   
หรือตํารวจที่มีตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป  ที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงขางตน 
สําหรับความผิดที่เกิดในทองที่ความรับผิดชอบ 

-  พนักงานสอบสวนของกองตํารวจทางหลวง  ซ่ึงมีตําแหนงเทียบรองสารวัตรขึ้น
ไป  หรือ    ตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปที่ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงขางตน  สําหรับ
ความผิดที่เกดิในทองที่ความรับผิดชอบ 

3)  ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปรียบเทียบปรับ เฉพาะตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  
และ เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นในบริเวณสถานขนสงสินคา ไดแก  ผูอํานวยการสวนกิจการสถานี
ขนสง   หัวหนาฝายสถานีขนสงสินคา  นายสถานีขนสงสินคา  และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 
3  ขึ้นไป   ในฝายสถานีขนสงสินคา  หรือที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานีขนสงสินคา 
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3. อัตราคาปรบั 
 
 การลงโทษปรับเปนเงินเทาไรนั้น  ผูตรวจการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบยีน
สามารถกําหนดเงินคาปรับไดไมเกนิอัตราขั้นสูงที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงเปนการใชดุลพินิจในการ
ลงโทษปรับ   ดังนั้น  เพื่อใหการเปรียบเทยีบปรับมีมาตรฐานเดยีวกันทัว่ประเทศ  กรมการขนสง
ทางบกจึงไดกาํหนดอัตราคาปรับวางเปนแนวทางใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ  ซ่ึงปจจุบันเปนไปตาม
หนังสือที่  คค 0406.3 / 63  ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2549   มีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม  2549 
โดยมีรายละเอียดดังบัญชีคาปรับ 


