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คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายเทศกิจ

1. การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กรณีความผิดจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) พระราชบัญญัตกิารขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัตภิาษีปาย
พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508
สถานท่ียื่นขอชําระคาปรับ  ยื่นขอชําระคาปรับ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทําผิด
หลักฐาน
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเปนชาวตางประเทศ
1.2 หนังสือเชิญพบของพนักงานเจาหนาท่ี (ถามี)
1.3 สําเนาบันทึกการจับกุม (ถามี)
1.4 สําเนาบัญชียึดหรืออายัดของกลาง (ถามี)
1.5 หลักฐานการเปนเจาของ/ผูครอบครองทรัพยสิน เชน คูมือการจดทะเบียนรถ สัญญาซื้อขายอาคาร

โฉนดท่ีดิน ฯลฯ
1.6 กรณีเปนนิติบุคคล หลักฐานหนังสือบริคณหสนธิพรอมประทับตรานิติบุคคล
หมายเหตุ
-  กรณีผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับหรือไมรับสารภาพวากระทําผิดจริงใหติดตอท่ีฝายเทศกิจ
- ถาผูตองหาเปนเด็กหรือเยาวชนใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมาดวย

2. การชําระคาปรับทางปกครอง
สถานท่ียื่นขอชําระคาปรับ  ยื่นขอชําระคาปรับ ณ สํานักงานเขตท่ีเกิดเหตุ
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเปนชาวตางประเทศ
2. หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามคําสั่ง
3. หนังสือแจงใหมาชําระคาปรับ
4. กรณีเปนนิติบุคคล หลักฐานหนังสือบริคณหสนธิพรอมประทับตรานิติบุคคล

3. การขออนุญาตติดตั้ง ตาก แขวน วัตถุ, ปด ท้ิง โปรย แผนประกาศ, ขออนุญาตนําสัตวไปตามถนน
หรือบริเวณท่ีประกาศหามไว
สถานท่ียื่นขออนุญาต  ยื่นขออนุญาต ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเปนชาวตางประเทศ
2. หนังสือคําขออนุญาต รายละเอียดประกอบคําขอ (ระยะเวลา สถานท่ี รูปแบบ ฯลฯ)
3. แผนผัง ภาพถาย (ถามี)
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บัญชีอัตราคาปรับสําหรับความผิดท่ีอยูในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ลําดับท่ี ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ควรเปรียบเทียบปรับ
(บาท)

หมายเหตุ

1. ความผิดฐานฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามมาตรา 6

มาตรา 68 ปรับไมเกิน
10,000 บาท

6,000

2. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา 17 โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร

มาตรา 70 จําคุกไมเกิน
1 เดือนหรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

3. ความผิดฐานฝาฝนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้นอกจากท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 20(5), 32(2), 35(1) หรือ (4)
หรือมาตรา 40(2) หรือ (3) หรือมาตรา
37 หรือมาตรา 43

มาตรา 73
วรรคสอง

ปรับไมเกิน
5,000 บาท

3,000

4. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหจัดการแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือจัดการอยางอ่ืนตาม
ความจําเปน เพ่ือมิใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามมาตรา 21

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

5. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหยายสินคา
เครื่องเรือน หรือสัมภาระออกจากอาคาร
หรือใหจัดสิ่งของใหม เพ่ือมิใหเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ หรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปน
พาหนะของโรค ตามมาตรา 22

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดอืนหรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

6. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหระงับเหตุ
รําคาญ ท่ีเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200
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ลําดับท่ี ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ควรเปรียบเทียบปรับ
(บาท)

หมายเหตุ

7. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหระงับเหตุ
รําคาญในสถานท่ีเอกชน ตามมาตรา 28
วรรคหนึ่ง

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

8. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งหามใชหรือ
ยินยอมใหใชสถานท่ีเอกชน ซึ่งเกิดเหตุ
รําคาญและอาจเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพ ตามมาตรา 28 วรรคสาม

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

9. ความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 23
มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28
วรรคสอง

มาตรา 74 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

10. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา 24 วรรคสอง

มาตรา 75 ปรับไมเกิน
1,000 บาท
หรือปรับอีก
ไมเกินวันละ
500 บาท
ตลอดเวลา
ท่ียังฝาฝน

600

11. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในใบอนุญาต ตามมาตรา 33
วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสาม

มาตรา 76 ปรับไมเกิน
2,000 บาท

1,200

12. ความผิดฐานจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา 41 วรรคสอง

มาตรา 77 ปรับไมเกิน
2,000 บาท

1,200
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ลําดับท่ี ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ควรเปรียบเทียบปรับ
(บาท)

หมายเหตุ

13. ความผิดฐานฝาฝนประกาศ ตามมาตรา
42 (1)

มาตรา 77 ปรับไมเกิน
2,000 บาท

1,200

14. ความผิดฐานฝาฝนขอกําหนดของ
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับเรื่องการขายของ
ในตลาด ตามมาตรา 36 หรือความผิด
ฐานฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา 42 (2) หรือความผิดฐาน
ฝาฝนขอกําหนดของกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 43

มาตรา 78 ปรับไมเกิน
1,000 บาท

600

15. ความผิดฐานไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก
หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือ
ไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 44

มาตรา 79 จําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน

2,000 บาท
หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ

1,200

16. ความผิดฐานไมแสดงหนังสือรับรองการ
แจงไว ณ สถานท่ีประกอบกิจการ ตาม
มาตรา 49

มาตรา 82 ปรับไมเกิน
500 บาท

300

17. ความผิดฐานไมแจงหนังสือรับรองการแจง
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด เพ่ือขอ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายใน
กําหนดเวลา ตามมาตรา 50

มาตรา 82 ปรับไมเกิน
500 บาท

300

18. ความผิดฐานไมแสดงใบอนุญาตไว
ณ สถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 57

มาตรา 83 ปรับไมเกิน
500 บาท

300

19. ความผิดฐานไมแจงใบอนุญาตสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญเพ่ือ
ขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวัน
ตามมาตรา 58

มาตรา 83 ปรับไมเกิน
500 บาท

300

เงื่อนไขเพ่ิมเติมในการใชดุลยพินิจเปรียบเทียบปรับ
1. กรณีมีเหตุอันสมควรท่ีจะเปรียบเทียบปรับต่ํากวาอัตราคาปรับท่ีกําหนดไวขางตนใหขออนุมัติจาก

ผูอํานวยการเขต
2. หากมีการกระทําความผิดในครั้งท่ี 2 หรือครั้งตอ ๆ ไป ควรเปรียบเทียบปรับสูงข้ึนตามความเหมาะสม
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บัญชีฐานความผิดและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535

ท่ี ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ
  ปรับไมเกิน

(บาท)

ควรเปรียบเทียบปรับ
(บาท)

หมายเหตุ

1. เจาของหรือผูครอบครองอาคารไมดูแล
รักษาความสะอาดทางเทาท่ีอยูติดกับ
อาคารหรือบริเวณอาคาร

มาตรา 6 1,000 500

2. เจาของตลาดไมดูแลรักษาความสะอาด
ทางเทาท่ีอยูติดกับตลาด

มาตรา 6 1,000 500

3. ผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาด
ไมรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตน
ครอบครอง

มาตรา 6 1,000 200

4. ผูรับมอบหมายจากเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือเจาของตลาดไมรักษาความ
สะอาดทางเทาหรือบริเวณตลาด

มาตรา 6 1,000 500

5. เจาของหรือผูครอบครองอาคารปลอยปละ
  ละเลยกระถางตนไมบนทางเทาท่ีตนเปน
  เจาของหรือผูครอบครองใหเหี่ยวแหงหรือ
  รกรุงรัง หรือปลอยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือ
  มูลฝอยในกระถางตนไมหรือบริเวณ
  ภายนอกอาคาร

มาตรา 8(1) 2,000 200

6. เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินปลอยปละ
ละเลยใหมีตนไม หรือธัญพืชท่ีตนปลูกไว
หรือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนใหเหี่ยวแหง
หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือมีสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยในกระถางตนไมหรือในบริเวณท่ีดิน
ของตน

มาตรา 8(2) 2,000 500

7. อาบน้ําหรือซักลางสิ่งใด ๆ บนถนน หรือ
ในสถานสาธารณะ

มาตรา 9 500 100

8. อาบน้ําหรือซักลางสิ่งใด ๆ บริเวณทางน้ํา
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศหามไว

มาตรา 9 500 100

9. โฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือ โปรยแผน
ประกาศ หรือใบปลิว ในท่ีสาธารณะโดย
ไมไดรับหนังสืออนุญาต

มาตรา 10 5,000 2,000
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ท่ี ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ
  ปรับไมเกิน

(บาท)

ควรเปรียบเทียบปรับ
(บาท)

หมายเหตุ

10. ขีด เขียน พนสี หรือกระทําการใด ๆ ซึ่ง
ขอความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ท่ีกําแพง
ติดกับถนน บนถนน ท่ีตนไม หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารท่ีอยูติดกับถนน

มาตรา 12 5,000 2,000

11. เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน
เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใด
ไมปองกันทําใหสิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล
ปลิว ฟุง กระจายลงบนถนน

มาตรา 13 10,000 2,000

12. เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน
เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใด
ไมปองกันทําใหน้ํามันรั่วไหลลงบนถนน

มาตรา 13 10,000 2,000

13. ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนน
หรือเขาไปในบริเวณท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดประกาศหามไว

มาตรา 14(1) 500 200

14. ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัด
มูลดังกลาวใหหมดไป

มาตรา 14(2) 500 200

15. ลางรถยนต  รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน
บนถนนหรือสถานสาธารณะ และทําให
สกปรกเปรอะเปอน

มาตรา 15 2,000 500
200

- รถยนต
- รถจักรยานยนต
  หรือลอเลื่อน

16. ใชสวนใดสวนหนึ่งของถนนเปนสถานท่ีซอม
เปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้งอุปกรณ
รถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน

มาตรา 16 5,000 2,500

17. กระทําการดวยประการใด ๆ ใหทางเทา
ชํารุดเสียหาย

มาตรา 17(1) 5,000 2,500

18. จอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนตหรือ
ลอเลื่อนบนทางเทา

มาตรา 17(2) 5,000 1,000
500

- รถยนต
-  รถจักรยานยนต
  หรือลอเลื่อน

19. ท้ิง วาง หรือกองซาก รถยนตบนถนนหรือ
สถานสาธารณะ

มาตรา 18 5,000 2,500

20. ตั้ง วาง กองวัตถุใด ๆ บนถนน มาตรา 19 10,000 5,000
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21. ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน
หรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศ
ผอนผัน

มาตรา 20(1) 2,000 500
200

- ตั้งโตะ,เกาอ้ี
- หาบเร

แผงลอย
  ท่ัว ๆ ไป

22. ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนท่ีปรุงอาหาร
เพ่ือขายหรือจําหนายบนถนน หรือในสถาน
สาธารณะนอกบริเวณประกาศผอนผัน

มาตรา 20(2) 2,000 1,000
500

- รถยนต
- ลอเลื่อน

23. ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบนรถยนต
หรือรถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนน
หรือในสถานสาธารณะ

มาตรา 20(3) 2,000 500
200

- รถยนต
- จักรยานยนต
  หรือลอเลื่อน

24. ผูอยูในรถยนต หรือผูขับข่ี หรือผูนั่งซอนทาย
รถจักรยานยนต ซื้อสินคาท่ีขาย หรือ
จําหนายบนถนน หรือในสถานสาธารณะ

มาตรา 21 1,000 200

25. จูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ํา
ซึ่งปดประกาศหามไว

มาตรา 12 2,000 500

26. เทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ
เศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ํา หรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหวัตถุดังกลาว
ไหลหรือตกลงในทางระบายน้ํา

มาตรา 23 10,000 5,000

27. เจาของรานอาหารซึ่งจัดสถานท่ีบริการลูกคา
ไดขณะเดียวกันไมต่ํากวา 20 คน ไมจัดสวม
ท่ีตองดวยสุขลักษณะ

มาตรา 24 2,000 1,000 - ปรับรายวัน
อีกวันละ
100 บาท
ตลอดเวลาท่ี
ไมปฏิบัติตาม

28. เจาของสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือกาชสําหรับยานพาหนะ ไมจัดสวม
ท่ีตองดวยสุขลักษณะ

มาตรา 25 2,000 1,000 - ปรับรายวัน
อีกวันละ
100 บาท
ตลอดเวลาท่ี
ไมปฏิบัติตาม

29. ท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณ
ท่ีไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ

มาตรา 26 2,000 200
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30. โคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําการใด ๆ
ท่ีนาจะเปนอันตรายแกตนไมในท่ีสาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ

มาตรา 27 2,000 500

31. ปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณท่ีราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอ่ืน
ปลูกหญาหรือตนไมไว และปดประกาศหรือ
ปกปายหามไว

มาตรา 28 1,000 500

32. ถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะ
หรือสถานสาธารณะ

มาตรา 29 2,000 200

33. เท ปลอย หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะ
จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา

มาตรา 30 10,000 5,000

34. บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก
สั่งน้ํามูก เทหรือท้ิงสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือ
บนพ้ืนรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร

มาตรา
31(1)

2,000 200

35. ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ิน
จัดไว

มาตรา
31(2)

2,000 200

36. ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ มาตรา 32(1) 2,000 200

37. ปลอยปละละเลยใหท่ีดินของตนมีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยท่ีอาจเห็นไดจากท่ีสาธารณะ

มาตรา 32(2) 2,000 500

38. เทหรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก
หรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา

มาตรา 33 10,000 1,000

39. เทหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงในท่ีสาธารณะ
หรือในสถานสาธารณะ

มาตรา 34 10,000 5,000

40. ทําใหโคมไฟ ปาย ศาลาท่ีพัก มานั่ง สวม
หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีราชการทําไวเพ่ือสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได

มาตรา 35 2,000 500

41. ปนปาย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง ตนไม
หรือสิ่งคํ้ายันตนไมในท่ีสาธารณะ

มาตรา 36 500 100
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42. ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ มาตรา 37 500 100

43. นอนในท่ีสาธารณะ มาตรา 37 500 100

44. เลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาบนถนน
ในสถานสาธารณะหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
สถานสาธารณะท่ีมีประกาศหามไว

มาตรา 38 500 100

45. ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในท่ี
สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมใช
การวางไวเพียงชั่วคราว

มาตรา 39 2,000 200

46. ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในท่ี
สาธารณะไมเปนไปตามหลักเกณฑในการ
อนุญาต

มาตรา 39 2,000 200

47. ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ท่ีอาคาร
ในลักษณะสกปรกรกรุงรัง หรือ ไมเปน
ระเบียบเรียบรอยท่ีประชาชน อาจเห็น
ไดจากท่ีสาธารณะ

มาตรา 40 2,000 200

48. เจาของอาคารท่ีตั้งอยูในระยะไมเกินยี่สิบ
เมตรจากขอบทางเดินรถท่ีมีผิวจราจรกวาง
ไมต่ํากวาแปดเมตรและผูสัญจรไปมาอาจ
เห็นอาคารดังกลาวไดจากถนนนั้นปลอยให
อาคารสกปรกรกรุงรัง

มาตรา 41 2,000 200

49. ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของ
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีหามเขาหรือคงอยู
ในสถานสาธารณะ

มาตรา 47 500 100

50. ผูขับข่ีรถทําใหมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน
ทราย มูลฝอย หรือน้ํามันตกหลน ปลิว
ฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน

มาตรา 55 3,000 500

เงื่อนไขเพ่ิมเติมในการใชดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับ
1. กรณีจะเปรียบเทียบปรับต่ํากวาท่ีกําหนดนี้ ใหขออนุมัติจากผูอํานวยการเขต
2. หากมีการประทําความผิดในครั้งท่ี 2 หรือครั้งตอ ๆ ไป ควรเปรียบเทียบปรับใหสูงข้ึนตามความเหมาะสม
3. กรณีหาบเร-แผงลอยท่ีกระทําผิดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดไว เชน ขายในวัน

หรือชวงเวลาท่ีทางราชการกําหนดใหเปนวันหยุดขาย หรือขายในจุดกวดขันพิเศษใหเปรียบเทียบปรับ ใหสูงข้ึน
ตามความเหมาะสม


