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ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2565
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารในการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติส ถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2559
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ที่ 1 - 12
เป็นผู้อนุญาตแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
อาศั ย อ านาจตามความในบทนิ ย ามคาว่ า “ผู้ อ นุ ญ าต” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการในการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ความผิด” หมายความว่า บรรดาความผิดที่มีโทษตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมอบหมาย
“คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ อ านวยการกองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ น กรรมการ และผู้ อ านวยการกองกฎหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการกองกฎหมายแต่งตั้งข้าราชการกองกฎหมายไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขตจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุขหรือหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามที่นายแพทย์
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สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตัง้
ข้าราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่ น กรองเปรี ย บเที ย บในเขตศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 1 - 12
ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 เป็นประธานกรรมการ นิติกรศูนย์
สนั บสนุ น บริการสุขภาพหรือนิ ติกรที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ
และหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๕ คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ ให้มีอานาจดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร มีอานาจพิจารณาเสนอ
เปรียบเทียบความผิดซึ่งได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขตจังหวัด มีอานาจพิจารณาเสนอเปรียบเทียบ
ความผิดเกี่ยวกับกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม หรือกิจการอื่นตามที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาต ซึ่งได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขต
ท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(3) คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขตศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
มี อ านาจพิ จ ารณาเสนอเปรี ย บเที ย บความผิ ด เกี่ ย วกั บ กิ จ การการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
หรื อ กิ จ การอื่ น ตามที่ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 1 - 12 ได้ รั บ มอบหมายให้
เป็นผู้อนุญาต ซึ่งได้เกิด อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตพื้นที่ที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลและรับผิดชอบ
ข้อ ๖ เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้น และผู้อนุญาต
เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องดาเนินคดีหรือได้รับโทษถึงจาคุก หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
ให้ผู้อนุญาตทาการเปรียบเทียบ ให้ผู้อนุญาตส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบพิจารณา
ให้ความเห็น โดยทาหนังสือแจ้งผู้ต้องหามาทาการเปรียบเทียบปรับ ตามแบบ สป ๑ ท้ายประกาศนี้
เมื่อผู้ต้องหามาแสดงตัวต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ ก่อนถามคาให้การให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองเปรียบเทียบแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาที่ กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิด
แล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งให้ ทราบว่าความผิด ที่เกิด ขึ้นเป็นความผิด ที่สามารถเปรียบเที ย บได้
ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบให้บันทึกคาให้การของผู้ต้องหาและบันทึก
การเปรียบเทียบไว้ตามแบบ สป ๒ และ สป ๔ ท้ายประกาศนี้
เมื่ อ คณะกรรมการกลั่ น กรองเปรี ย บเที ย บพิ จ ารณาเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณา
เปรียบเทียบโดยไม่ชักช้า
ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคาให้การไว้ตามแบบ สป ๓
ท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๗ ในการเปรียบเทียบปรับให้ผู้อนุญาตทาการเปรียบเทียบปรับผู้กระทาความผิดตามอัตรา
ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือในอัตราตามที่เห็นสมควรตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้คานึงถึงจานวนครั้ง
ของการกระท าความผิ ด ความหนั ก เบาแห่ ง ข้อ หาและพฤติก ารณ์ แ ห่ งการกระท าความผิ ด ทั้ ง นี้
อาจไม่เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าควรดาเนินคดีกับผู้ต้องหา หรือผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือ
ไม่ให้ ความยินยอมให้ เปรียบเทียบ หรือไม่ชาระค่าปรับภายในเวลาที่กาหนด หรือผู้ต้องหากระทา
ความผิดเดิมซ้าสาหรับความผิดที่มีโทษจาคุก ให้ผู้อนุญาตส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
ข้อ ๙ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินค่าปรับที่ทาการเปรียบเทียบปรับส่งคลัง
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบนาส่งชาระเงินให้ผู้ต้องหาไปชาระ
เงินค่าปรับที่กลุ่มคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มคลังออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ ต้ อ งหา โดยระบุ ร ายละเอี ย ดในใบเสร็จ ให้ มี ข้ อความแสดงว่า เป็ นใบเสร็ จ รั บเงิ นค่ า เปรีย บเทียบ
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ในเขตจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบนาส่งชาระเงินให้ผู้ต้องหาไปชาระเงินค่ าปรับ
ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา โดยระบุรายละเอียด
ในใบเสร็จให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
(3) ในเขตศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบนาส่งชาระเงิน
ให้ผู้ต้องหาไปชาระเงินค่าปรับที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพนั้น ๆ และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ต้องหา โดยระบุรายละเอียดในใบเสร็จให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดการช าระเงิ น ในบั น ทึ ก การช าระเงิ น ท้ า ยบั น ทึ ก
การเปรียบเทียบตามแบบ สป ๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ประวั ติ ผู้ ต้ อ งหาตามแบบ สป ๕ ท้ า ยประกาศนี้
ปะหน้าสานวนคดี และให้เก็บ สานวนคดีที่ได้ทาการเปรียบเทียบแล้วไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
มีการเปรียบเทียบ เมื่อครบกาหนดให้ดาเนินการทาลายตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(แบบ สป 1)

ที่ ………………………

เขียนที่ ..............................................
...........................................................
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ....................

เรื่อง ขอเชิญพบเรื่องการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
เรียน .................................................................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือมอบอานาจ จานวน ………..… ฉบับ

ตามที่ ……………………………………………………......….…ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้ทาการตรวจสอบ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
และตรวจสอบหลัก ฐานทางทะเบีย นแล้ว ปรากฏว่า สถานที่ดัง กล่า วได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมี……………………………………………………………………………...เป็นผู้รับอนุญาต
และ....................................................................................................................................……เปนผู้ดาเนินการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยพบว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 มาตรา ................................................... ฐานความผิด ............................................................
............................................................................................................................................................................
ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอให้ .....................................
ไปพบคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ ณ..................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................ในวันเวลาราชการ
เพื่อดาเนิ น การเปรี ย บเที ย บให้เป็ นไปตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในวันและเวลาที่กาหนดไว้ข้างต้น
ทางราชการจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2559 ต่อไป
อนึ่ง เพื่อความสะดวกและรวดเรวในการเปรียบเทียบของท่านขอได้โปรดไปพบคณะกรรมการ
กลั่นกรองเปรียบเทียบ ในวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... เวลา ............... น. ถึง …..………. น. ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดไปพบคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ ความผิดกรณีเป็นความผิดครั้งที่ ............ จะทาการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน ..................บาท
และเมื่อได้เสียค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(แบบ สป 2)
บันทึกคาให้การผู้ต้องหา
(กรณียินยอมให้เปรียบเทียบ)
คดีที่ ……………/ …………

เขียนที่ .................................................
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า ...................................................... อายุ .............. ปี สัญชาติ ......................
อยู่บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ .............. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน .......................................
ตำบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................................................
ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ ...................................... ช่องทางการติดต่อทางอิเลกทรอนิกส์อื่น............................
(โดยมี ............................................................. เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก .............................................
ตามหนังสือมอบอานาจที่ ...................... ลงวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. .......................) ขอให้การดังนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ ว่า .....................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เป็นผู้ต้องหาว่ากระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
มาตรา ..................... ข้อหากระทาผิดฐาน ....................................................................... ...................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ................ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ............... หรือปรับไม่เกิน ............................. บาท
ซึ่งผู้ มี อานาจเปรีย บเทีย บได้ พิจ ารณาและมี คาสั ่ง ให้ทาการเปรีย บเทีย บปรับ ได้ ข้า พเจ้า ได้รับทราบ
ข้อกล่าวหาแล้วขอให้การรับสารภาพว่ากระทาความผิดดังกล่าวจริงและผู้มี อานาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้ว
กาหนดเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน จานวน ................................ บาท (. .........................................................) นั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้า พเจ้า ยิน ยอมใ ห้ ผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บท า การเปรีย บเทีย บปรับ เป็น เงิ น
จานวน .................................... บาท ( ........................................................ ) โดย จะนาเงินค่าปรับตามจานวน
ดังกล่าวมาชาระภายในวันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ......................
2. ข้าพเจ้ายิน ดีที่จ ะปรับปรุงแก้ไขการกระทาอัน เป็นความผิด ตามกฎหมายให้ถูก ต้อ ง
แล้วเสรจโดยเรวภายในกาหนด .......................วัน เมื่อได้แก้ไขถูกต้องแล้วเสรจจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

-23. หากข้าพเจ้าไม่นาเงินตามจานวนดังกล่าวในข้อ 1 มาชาระภายในเวลาที่กาหนดหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บันทึกนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เขญแต่ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น สาคัญต่อหน้า
คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ
ลงชื่อ ........................................................ ผู้ตอ้ งหา
(..................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ ………………………………………………..….กรรมการและเลขานุการ
(....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผู้บันทึกถ้อยคา
(....................................................)
คำสั่ง

ให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ............................ บาท (…….. .......................................)

...........................................
(...............................................)
ผู้อนุญาต

(แบบแนบท้าย สป 2)

บัญชีของกลาง
คดีเปรียบเทียบที่ ……………/ …………

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ....................
ผู้ต้องหา ....................................................................... อยู่บ้านเลขที่ ........................
หมู่ที่ ......... ซอย .............................. ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ..............................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ..............................................
โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ................................. ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ .......................................
ช่องทางการติดต่อทางอิเลกทรอนิกส์อื่น...................................................................................................
ลาดับที่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

รายชื่อของกลาง
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

จานวนปริมาณ
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

หมายเหตุ
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตอ้ งหา
(..................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)
ลงชื่อ ....................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)

(แบบ สป 3)
บันทึกคาให้การผู้ต้องหา
(กรณีไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ)
คดีที่ ……………/ …………

เขียนที่ ...................................................
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า ................................................................. อายุ .............. ปี สัญชาติ .............................
อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ................................................
ตาบล/แขวง .................................................. อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................................
ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์.................................................. ช่องทางการติดต่อทางอิเลกทรอนิกส์อื่น............................
(โดยมี ............................................................................ เป็นผู้ได้รับมอบอานาจจาก ................ .................................
ตามหนังสือมอบอานาจที่ .................... ลงวันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ ....................... ) ขอให้การดังนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบว่ า................................................
เป็น ผู้ต้อ งหาว่า กระทาการอัน เป็น การฝ่า ฝืน พระราชบัญ ญัติส ถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพ พ.ศ. 2559
มาตรา .................. ข้อหากระทาผิดฐาน ....................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ................. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ................. หรือปรับไม่เกิน .......................... …..บาท
ซึ่งผู้ มี อานาจเปรีย บเทีย บได้พิจ ารณาและมี คาสั่ งให้ทาการเปรีย บเทีย บปรับ ได้ และให้ทาการเปรียบเทีย บ
ปรับเป็นเงิน จานวน ................................ บาท (. ..................................................... ) นั้น
ข้าพเจ้า................................................................................. ได้ร ับ ทราบข้อ กล่า วหาข้า งต้ น
แล้วแต่ไม่ยินยอมให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบทาการเปรียบเทียบ เพราะ
ข้าพเจ้าไม่ได้กระทาผิด
จานวนค่าปรับสูง
เหตุอื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................
คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ต้องหา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ตอ้ งหา
(..................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ประธานกรรมการ
(...................................................)
คาสั่ง

ทราบ

..........................................
(..............................................)
ผู้อนุญาต

ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ .....................................................กรรมการและเลขานุการ
(...................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผู้บันทึกถ้อยคา
(...................................................)

บันทึกการเปรียบเทียบ

(แบบ สป 4)

คดีเปรียบเทียบที่ …………… / …………
ที่ทาการเปรียบเทียบ ...............................................
วันทีี่ …......... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
…………………………………………………………………………………………..…. ผู้กล่าวหา

ระหว่าง

................................................................................................ ผู้ต้องหา
ข้อกล่าวหา .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พฤติกรรมแห่งคดี ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ................. ณ สถานที่ ..........
.................................................... เลขที่ ............ ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ..............................
อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ................................................
คดีนี้ผู้ต้อ งหารับ สารภาพตลอดข้อ กล่า วหาได้ก ระท าความผิด ตามพระราชบัญ ญั ติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา .......... มีบทลงโทษตามมาตรา ................... ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน .................... หรือปรับไม่เกิน ........................................... …บาท ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน จานวน .....................................บาท(. .................................. )
โดยผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ .................... แล้ว
คณะกรรมการกลั่ น กรองเปรี ย บเที ย บได้ อ่ า นให้ ผู้ ต้ อ งหาฟั ง แล้ ว รั บ รองว่ า ถู ก ต้ อ ง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ต้องหา
(..................................................)
ลงชื่อ......................................................... ประธานกรรมการ
(...................................................)

คาสั่ง

ทราบ

............................................
(.............................................)
ผู้อนุญาต

ลงชื่อ......................................................... กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................... กรรมการและเลขานุการ
(..................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้บนั ทึกถ้อยคา
(..................................................)

(แบบแนบท้าย สป 4)
บันทึกการชาระเงิน
ใบเสรจรับเงินเล่มที่ ...................... เลขที่ ........................
วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ..............
จานวนเงินค่าปรับ ...............................................…..บาท
ลงชื่อ ....................................... พนักงานเจ้าหน้าที่

บันทึกประวัติผู้ต้องหา

(แบบ สป 5)

1. ผู้ต้องหา

ชื่อ............................................... ชื่อสกุล...................................... อายุ .............. ปี
เชื้อชาติ ............... สั ญชาติ ................... อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ...........
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน ............. ..................................
ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต .........................................
จังหวัด .......................................
เปนผู้ประกอบกิจการ/ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชื่อ ...............................
ใบอนุญาตเลขที่ ............................................

2. วั น เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดเมื่อวันที่ ................. เดือน .................................. พ.ศ. ............................................
สถานที่เกิดเหตุ ........................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................

3. ข้อกล่าวหา

ฐาน ........................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...................
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

4. จานวนของกลาง

1. ยึดและเกบมา ....................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. อายัด ...................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................

5. ผลคดี

กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
มาตรา ................. ฐาน ........................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชาระเงินค่าปรับ จานวน ......................................... บาท
(........................................) วันที่ชาระค่าปรับ วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. .............
หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบตามหนังสือหรือบันทึกที่ ........................................................
วันที่ .............. เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................

6. งานคลังรับเงิน

วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................. จานวนเงิน ................................บาท
ตามใบเสรจรับเงิน เล่มที่ ............................ เลขที่ ................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ บั น ทึ ก ประวั ติ
(...................................................)
ตาแหน่ง ..................................................
วันที่ ............................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 โทร.
ที่ สธ

เรื่อง

/
ขอส่งตัวผู้กระทาความผิดมาชาระค่าปรับ

วันที่

เรียน
เนื่ อ ง ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง เป ร ี ย บ เท ี ย บ ได้ พิจ า ร ณ า แ ล ้ ว มี มติ /คาสั่ ง
ว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา ................................
ฐาน ......................................................................................................................................................................
และได้รับคาสั่งให้ทาการเปรียบเทียบปรับผู้กระทาความผิด ตามมาตรา ...............................................................
เป็นเงิน ............................................. บาท (................................................................... ) นั้น
จึงขอส่งตัวผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ดังกล่าว เพื่อชาระค่าปรับตามฐานความผิดและจานวนเงินดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ ………………………………………..
พนักงานเจ้าหน้าที่

บัญชีอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
กรณีทมี่ ีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อหาความผิด
ลาดับที่

1.

มาตรา

12

ฐานความผิด

ประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพจากผู้อนุญาต

ระวางโทษ
มาตรา

42

อัตราโทษ

จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน
50,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

อัตราค่าปรับกาหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ 1

25,000

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
(อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดไว้

ครั้งที่ 4
และครั้งต่อไป

37,500

50,000

ส่งพนักงานสอบสวน
ดาเนินคดี

บัญชีอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
กรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว
ข้อหาความผิด
ลาดับที่

1.

2.

มาตรา

ฐานความผิด

ใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ “กิจการสปา”
3
“กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม”
นิยามคาว่า “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง”
หรือกิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก
“สถาน
ประกอบการ ตามความใน (3) ของบทนิยามคาว่า “สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ” ในมาตรา 3 หรือ
เพื่อสุขภาพ”
คาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันในประการ
ที่อาจทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาต
20

ดาเนิ น การในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ขภาพโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการจากผู้อนุญาต

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

41

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

43

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อัตราค่าปรับกาหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ 1

20,000

10,000

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดไว้)

30,000

40,000

15,000

20,000

ข้อหาความผิด
ลาดับที่

3.

อัตราค่าปรับกาหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ 3

มาตรา

ฐานความผิด

มาตรา

อัตราโทษ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดไว้)

24

ประกอบกิจการไม่ตรงตามประเภทของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

44

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

20,000

30,000

40,000

45

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

15,000

22,500

30,000

28 (9) (10)
4.

ระวางโทษ

(11) (12)
หรือ (13)

กรณีผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีก ารค้า
ประเวณีหรือมีการกระทาบริการที่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้ มีการจ ำห น่ายห รือเสพ เค รื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาสู บ ในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ข้อหาความผิด
ลาดับที่

มาตรา

ฐานความผิด

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

45

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

อัตราค่าปรับกาหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 2

และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดไว้)

22,500

30,000

- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้ผู้มอี าการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวาย
หรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทาการ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการนาอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
กรณีผู้ดาเนินการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
5.

29 วรรคสอง - ไม่ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้า
ประเวณีหรือมีการกระทาบริการที่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ให้มีการจาหน่ายหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

15,000

ข้อหาความผิด
ลาดับที่

มาตรา

ฐานความผิด

ระวางโทษ

อัตราค่าปรับกาหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ 3

มาตรา

อัตราโทษ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดไว้)

46

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

5,000

7,500

10,000

- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวาย
หรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทาการ
- ไม่ควบคุมดูแลมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการนาอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
5.

ไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
35 วรรคสอง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

