
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  คณะกรรมการเปรียบเทียบและวธิีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ   
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระการประชุม  
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๐/๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“ความผิด”  หมายความว่า  บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปี   
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  และในกรณีที่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้ 
กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึง  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระท าของบุคคลดังกล่าว  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น 
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด   

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และการพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 

 
 

ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  และในส่วนภูมิภาค  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามความเหมาะสม  โดยแต่ละคณะจะประกอบด้วยผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี  และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และ 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

ข้อ ๓ คณะกรรมการเปรียบเทียบจะพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  เมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก   
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4 ในกรณีกรรมการเปรียบเทียบพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามข้อ  3  ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากต าแหน่ง  และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเหลือไม่เกินสามสิบวัน 

หมวด  ๓ 
การประชมุและการลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

ข้อ 6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ 7 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ   
ถ้ากรรมการมีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม   

หมวด  ๔ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ 8 บรรดาความผิดซึ่งได้กระท า  หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระท าในเขตกรุงเทพมหานคร  
หรือในส่วนภูมิภาค  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการเปรียบเทียบ  ณ  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 9 ให้พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี  
เสนอส านวนความผิดที่จะให้เปรียบเทียบและเอกสารหลักฐานประกอบการเปรียบเทียบโดยมี
รายละเอียดตามใบส่ง - รับส านวนความผิด  ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้ต้องหาแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ   

ข้อ  ๑๐ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว  ให้ด าเนินการ
เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  1๑ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา  ตามแบบ  ทส.ปท.1 
(2) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา  ตามแบบ  ทส.ปท.2 
(3) บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ  ตามแบบ  ทส.ปท.3   
(4) เอกสารจากส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และบรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ  รวมทั้งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
ตามแบบ  ทส.ปท.4   

(5) ใบส่ง - รับส านวนความผิด  ตามแบบ  ทส.ปท.5  และ 
(6) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเรียกพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสาร 

จากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จ าเป็นเพื่อมาประกอบการพิจารณา  หรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเสร็จและผู้ต้องหายินยอมใหเ้ปรียบเทียบ  ให้จัดท า

เป็นบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.6  แต่หากกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ  
ให้จัดท าบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.7 

ข้อ  1๒ ในการเปรียบเทียบ  ให้ก าหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึงช า ระโดยค านึงถึง 
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและข้อเท็จจริง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



(๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือค าสั่งอันเปน็สาระส าคญั 

(๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
(๔) ความถี่ของการกระท าความผิด 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางอาญาของผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
ข้อ  1๓ ในกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ฐานความผิดตามที่

พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
เป็นความผิดที่ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบ  หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก   
ให้ส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด 
อายุความต่อไป 

ข้อ  1๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว   
ให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด  ทั้งนี้  วิธีการช าระเงิน
ค่าปรับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง   

หากผู้ต้องหาไม่มาช าระค่าปรับภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด
อายุความต่อไป   

ข้อ  1๕ เมื่อหน่วยงานตามข้อ  14  ได้รับช าระค่าปรับแล้ว  ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐานตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  และน าเงินค่าปรับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก  
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  พร้อมทั้ง  
แจ้งผลการเปรียบเทียบต่อพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  1๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาส านวน 
การเปรียบเทียบในคดีที่แล้วเสร็จ  โดยให้จัดท าบัญชีสารบบคดีเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน  และรายงาน
ผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ 

ข้อ  1๗ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วตามข้อ  14  ให้ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  1๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 
  

แบบ ทส.ปท.๑ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้กลา่วหา 

................................. 
ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 
  ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................  
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 
ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า เมื่อวันที่...................................................................เวลา.......................................น. 
(พฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ากระทําการอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
เหตุเกิดที่.....................................................................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด......................................................................................... 
  ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้โปรดดําเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 
  อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
  

ลงช่ือ.......................................... ผู้กล่าวหา  
      (..........................................)      
 
ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/                   

(..........................................) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/  
            พนักงานเจ้าหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 แบบ ทส.ปท.๒ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้ต้องหา 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

  ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................  
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................ 
พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า
...................................................(ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)...............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าคดีที่ข้าพเจ้าต้องหาน้ีสามารถเปรียบเทียบได้ และคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าว
ต่อไปน้ีสามารถใช้ยันข้าพเจ้าได้ทุกช้ันพิจารณา ตลอดจนช้ันศาล และจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ทําการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วและขอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ข้าพเจ้า
ยินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด หากข้าพเจ้าไม่นําเงินค่าปรับมาชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีต่อไป 
  อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
  

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

ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
      (..........................................) /พนักงานเจ้าหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
(สําหรบัผู้ต้องหา)         แบบ ทส.ปท.3 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
         

    วันที่ ...... เดือน..................พ.ศ.......... 
ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ............ปี บัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน............................................. เลขที่.................................................. 
สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ซอย...............................ถนน..........................ตําบล/
แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................โทรศัพท์.......................... 
(โดยมี...................................................เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก.....................................................ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................) ขอให้การ ดังน้ี 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่า........................ 
.................................................................................................................................................................................... 
เป็นผู้ต้องหากระทําความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา .................................. ในข้อหา.........................................................  
มีบทลงโทษตามมาตรา...........ต้องระวางโทษ.................................ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วขอให้การ 
รับสารภาพว่ากระทําความผิดดังกล่าวจริง ทั้งน้ี เน่ืองจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป  
 บันทึกน้ี  พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว
รับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

ลงช่ือ…………………………………………. ผู้ต้องหา ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/ 
        (..........................................)                  (..........................................)  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงช่ือ…………………………………………. พยาน  ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
        (..........................................)                     (..........................................) 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบ ทส.ปท. ๓ น้ีแยกเป็นสองฉบับ สําหรับนิติบุคคลผู้ต้องหา
ฉบับหน่ึง และสําหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ผู้ต้องหาอีกฉบับหน่ึง แต่ให้ลงหมายเลขหนังสือเพียงเลขเดียว 

 

 

 



 
 

 

แบบ ทส.ปท.๔ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย 

สําหรบัพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที ่
................................. 

 

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
              .......................................................…… 
      วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ............. 
เรื่อง สรุปข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย กรณี...................................... 
เรียน ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 
  ด้วย ข้าพเจ้า ...................................................... ตําแหน่ง ............................................................ 
(ก) ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจาก......................................................ตามหนังสือ................................................. 
ลงวันที่................................................................................................................................................................ หรือ 
(ข) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิดเอง พบว่า/ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
(แล้วแต่กรณี) ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
ภูมิลําเนาอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .................. ถนน ........................................ตําบล / แขวง .................................. 
อําเภอ / เขต ............................ จังหวัด ....................... โทร. ................................................................................... 
 

  ข้อเท็จจริง/พฤติการณ์ของการกระทําผิด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อกฎหมายของการกระทําผิด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

   ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
           (..........................................)  พนักงานเจ้าหน้าที่   
   ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
           (..........................................)  
   ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
           (..........................................) 

 

 



 
 
 

แบบ ทส.ปท.๕ 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ใบส่ง-รบัสาํนวนความผิด 

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

ที่.......................             เขียนที่…………………………………………… 
         
    .......................................................................... ผู้กล่าวหา 
ข้อ ๑. คดีระหว่าง 
    .......................................................................... ผู้ต้องหา 
ข้อ ๒. ข้อหา............................................................................................................................................................. 
 เหตุเกิด ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................ 
 เมื่อวันที่...................เดือน.......................................... พ.ศ. ....................... เวลา ....................................น. 
ข้อ ๓. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่............................................................... 

ตําแหน่ง........................................................................................................................................................ 
 ผู้ร่วมสอบสวน.................................................................ตําแหน่ง................................................................ 
ข้อ ๔. การรับคําร้องทุกข์/ร้องเรียน 

- รับแจ้งเหตุ รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ................ เวลา..................น. เมื่อวันที่..........................
เดือน......................พ.ศ. ........................................................................................................................ 

- รับคําร้องทุกข์ คดีที่................................. ตามรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ.................................. 
เวลา.....................................น. เมื่อวันที่............. เดือน................................พ.ศ. ................................. 

- รับเรื่องร้องเรียน ตามเลขรับสารบรรณที่.................. ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .............. 
ข้อ ๕. การดําเนินการของพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา (แบบ ทส.ปท.1)  
 บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา (แบบ ทส.ปท.2) 

  บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ (แบบ ทส.ปท.3) 
 บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสําหรับพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/

พนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ทส.ปท.4)   
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานทางราชการอ่ืนของผู้ต้องหา 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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 เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนที่จําเป็นในการดําเนินคดี (ถ้ามี)  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อ ๖. เหตุขัดข้องต่าง ๆ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 
 
   ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
           (..........................................)   พนักงานเจ้าหน้าที่  

วันที่.........................................................     
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สําหรบัเจ้าหนา้ที่ฝา่ยเลขานกุาร   
       

ใบตรวจรับสํานวนความผิด 
 

คดีเปรียบเทียบที่......./......................   วันที่................................................................. 
 

ลําดับ รายการ เลขหนังสือที ่ ลงวันที ่ จํานวน (แผน่)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ความเห็นเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ...................................................................................... 

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

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

ลงช่ือ…………………………………………. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ    
       (..........................................)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 แบบ ทส.ปท.6 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

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

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................   ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

 

  ............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง   
  ............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 
  ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 
  ผู้ต้องหาให้การว่า....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้แล้วเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาได้กระทําน้ัน เป็นความผิดตามมาตรา.................................... 
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา................................. แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
จึงทําการเปรียบเทียบ เป็นเงิน...............................................บาท (......................................................................) 
ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในวันที่ ............................................. ตามมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

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

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

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

 
 



 
 

 แบบ ทส.ปท.7 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(กรณีเหน็ว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ) 

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

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................   ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

  ............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 
  ............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 
  ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 
  ผู้ต้องหาให้การว่า......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแล้ว เห็นว่า  
  กรณีคณะกรรมการไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ 
  กรณีคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ แต่ไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ เน่ืองจาก
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
และขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเร่ืองดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับผู้กระทําความผิดต่อไป 
 

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

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

 


