
 
 

ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน 
วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    

เพ่ือใหการปฏิบัติในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามความในมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนแนวทางเดียวกัน      
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในฐานะพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ จึงวาง
ระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยการเปรียบเทียบปรับตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ หรือที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ใหอธิบดี

กรมธุรกิจพลังงานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ” หมายถึง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
“การเปรียบเทียบปรับ” หมายถึง การที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใชอํานาจเปรียบเทียบปรับ

สําหรับความผิดที่จะกระทําการเปรียบเทียบปรับไดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
ผูกระทําความผิดยินยอมที่จะชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ 

ขอ ๕ บันทึกการเปรียบเทียบ ใหใชตามแบบทายระเบียบนี ้

หมวด ๒ 
การเปรียบเทียบปรับ 

   

ขอ ๖ เม่ือไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับจะ
มีหนังสือแจงขอกลาวหา ใหผูกระทําความผิดทราบวาความผิดนั้นเปนความผิดฐานใดตามมาตราใด ซึ่งเปนความผิด
ที่เปรียบเทียบปรับไดพรอมกับใหสั่งทําการเปรียบเทียบปรับ โดยกําหนดจํานวนเงินคาปรับที่ผูกระทําความผิดตอง
ชําระ และหากผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามการเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ภายใน
กําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงแลว คดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 



 
 

  
ขอ ๗ การลงรับคดีเพื่อเปนการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับทําการ

เปรียบเทียบปรับแลว จะบันทึกการเปรียบเทียบปรับนั้นลงไวในแบบบันทึกการเปรียบเทียบปรับใหชัดเจน 

ขอ ๘ การกําหนดเงินคาปรับที่จะเปรียบเทียบใหเปนไปตามอัตราการเปรียบเทียบปรับที่กําหนดไวใน
ตารางทายระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ในกรณีที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเห็นวา ผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ
ปรับ หรือยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ แตไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การเปรียบเทียบปรับ หรือผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไมใชอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ ก็จะใหสงเรื่องใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีตอไป 

ขอ ๑๐ การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินคาปรับในการ
เปรียบเทียบปรับสงคลัง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนั้น 

ขอ ๑๑ เมื่อผูกระทําผิดไดชําระคาปรับแลว ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับจะสงเรื่องพรอมเอกสาร
หลักฐาน ไดแก สําเนาใบเสร็จรับเงินและบันทึกการเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของตอไป 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน 
(นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 



 
 

บันทึกการเปรียบเทียบปรับ 

คดีเปรียบเทียบปรับที่    
วันที ่ เดือน  พ.ศ.   

 ตามหนังสือ  
    
    
    พนักงานสอบสวนทองที่           แจงมายังผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
วา ไดสอบสวนพบการกระทําความผิดคดีอาญาตามพระราชบัญญัติควบคมุน้ํามันเช้ือเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒  
มีขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่  เดือน       พ.ศ.     เวลาประมาณ              น.  
(ผูกระทําความผิด) ชื่อ                      (บุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล) 
(กรณบีุคคลธรรมดา)  เลขประจําตัวประชาชน                                     ออกโดย  
วันที่ออกบัตร                                       วันหมดอายุ         
(กรณนีิติบุคคล)  ทะเบียนเลขที ่                                     ออกโดย  
และ         หุนสวนผูจัดการ / กรรมการผูจัดการ / ผูแทนนิติบุคคล 
เลขประจําตัวประชาชน                                     ออกโดย  
วันที่ออกบัตร                                            วันหมดอายุ  
ไดกระทําหรือรวมกันกระทําความผิด ฐาน  
มีโทษตามมาตรา                 
เหตุเกิดท่ี                                                
หมูที่       ถนน                ตําบล/แขวง                 อําเภอ/เขต                   จังหวัด  
โดยมีรายละเอียดประกอบสํานวนคดี ไดแก  
   
   
และพนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหาใหผูกระทําความผิดทราบแลวทุกประการ โดยผูกระทําความผิดใหการรับ
สารภาพวากระทําความผิดตามท่ีกลาวหาจริง และยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
 ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ไดรับคดีดังกลาวไวพิจารณาแลว เห็นวา คดีอยูในเขตอํานาจและ
เปนความผิดที่เปรียบเทียบปรับไดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผูกระทําความผิด
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ เปนคดีเปรียบเทียบปรับที่   
 อาศยัอํานาจตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบคําสั่ง   
    
          ตามเอกสารแนบ 
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ จึงใชอํานาจเปรียบเทียบปรับคดีดังกลาว ใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับ 
เปนจํานวนเงนิ                               บาท (                                                              )  



 
 

บันทึกการเปรียบเทียบปรับ (ตอ ๒) 
 
 

ที ่                    สวนราชการที่มีหนาที่รับชําระเงิน
ซึ่งเมื่อผูกระทําความผิดไดยินยอมชําระคาปรับตามที่มีการเปรียบเทียบปรับ และชําระเงินคาปรับไวถูกตอง ตาม
กฎหมายกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
  บันทึกนี้ไดอานใหฟงแลวรับรองวาถูกตองตามความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
    ลงชื่อ     ผูกระทําความผิด 
          (     ) 
 
 
 (ประทับตรานิติบุคคล) ลงชื่อ     ผูกระทําความผิด 
          (ถามี)        (     ) 
     ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
 
 
    ลงชื่อ     ผูกระทําความผิด 
          (     ) 
        หุนสวนผูจัดการ / กรรมการผูจัดการ / ผูแทนนิติบุคคล ในฐานะสวนตัว 
 
 
    ลงชื่อ     ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
          (     ) 
 
 
    ลงชื่อ     ผูบันทึก / อาน 
          (     ) 
 
 
  ไดรับเงินคาปรับจํานวน                                 บาท (                                       ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที ่              เลขที ่                             ลงวันที ่                           ไวแลว 
 
 
     ลงชื่อ     ผูรบัเงิน 
           (     ) 
 



 
 
 

อัตราการเปรียบเทียบปรับ 
(แนวทางของกรมธุรกิจพลังงานในการกําหนดจํานวนเงินคาปรับและการดําเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เสนอคณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

ลําดับ 
ขอหาความผดิ ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 

มาตรา ฐานความผดิ มาตรา อัตราโทษ ครั้งท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔ ครั้งท่ี ๕ และครั้งตอไป 
๑ ๑๕ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือ

วัตถุ ใด  ๆ ตาม ท่ีคณ ะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่ง 

๖๑ จําคุกไม เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๒ ๕๓ (๔) ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่มี
หนังสือเรียก 

๖๑ จําคุกไม เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๓ ๑๘ ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
โดยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๒ จําคุกไม เกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๒,๕๐๐ 

๒๒,๕๐๑-
๓๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๔ ๑๙ วรรคหนึ่ง ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
โดยไมแจงพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๓ จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๕ ๑๙ วรรคสอง ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
โดยแจงการประกอบกิจการไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๖๔ วรรคหนึ่ง ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน 

๑๒,๕๐๐ 
๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๖ ๒๒ วรรคหนึ่ง ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
โดยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ 

๖๖ จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไม
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๑-
๗๕,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๑-
๑๐๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

 
 
 
 



 
 

  

 
 
 

อัตราการเปรียบเทียบปรับ (ตอ ๒) 
 

ลําดับ 
ขอหาความผดิ ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 

มาตรา ฐานความผดิ มาตรา อัตราโทษ ครั้งท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔ ครั้งท่ี ๕ และครั้งตอไป 
๗ ๕๒ ประกอบ 

๓๑ วรรคสอง 
ผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๗ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
- กรณีประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

๖๗ 
 

๖๒ 
๖๓ 
๖๖ 

 
 

ตามตารางลําดับที่ ๓ 
ตามตารางลําดับที่ ๔ 
ตามตารางลําดับที่ ๖ 

๘ ๒๗ ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ไม
แสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 
ณ สถานที่ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต 

๖๘ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน 
๑,๒๕๐ 

๑,๒๕๑-
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๓,๗๕๐ 

๓,๗๕๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๙ ๒๘ วรรคหนึ่ง ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ไม
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ 
วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือ
ถูกทําลาย 

๖๘ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน 
๑,๒๕๐ 

๑,๒๕๑-
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๓,๗๕๐ 

๓,๗๕๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐ ๓๐ วรรคหนึ่ง ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ 
ในเขตหามประกอบกิจการควบคุม 

๖๙ (๑) จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๑ ๓๐ วรรคหนึ่ง ผูใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
ในเขตหามประกอบกิจการควบคุม 

๖๙ (๒) จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไม
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๑-
๗๕,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๑-
๑๐๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๒ ๓๐ วรรคสอง ผูประกอบกิจการควบคุมไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

๗๐ จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๓ ๕๔ ผู ใดไมป ฏิบัติตามคําสั่ งของพนักงาน
เจาหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร 

๗๑ จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๑๒,๕๐๐ 

๑๒,๕๐๑-
๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๑-
๓๗,๕๐๐ 

๓๗,๕๐๑-
๕๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

 
 



 
 

  

 
 
 

อัตราการเปรียบเทียบปรับ (ตอ ๓)  
 

ลําดับ 
ขอหาความผดิ ระวางโทษ อัตราเปรียบเทียบปรับ (บาท) 

มาตรา ฐานความผดิ มาตรา อัตราโทษ ครั้งท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔ ครั้งท่ี ๕ และครั้งตอไป 
๑๔ ๓๓ ๓๕ ๔๐ 

๔๑ ๕๓ (๑) 
(๒) (๓) ๕๕ 

ผู ใด ไม ให ความ สะดวกแก พนั ก งาน
เจาหนาที ่

๗๒ จําคุกไม เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๕๐๐ 

๕๐๑-
๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑- 
๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๑-
๒,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๕ ๓๗ ผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดอันอาจ
เปนอันตรายตอระบบการขนสงน้ํามัน
เชื้ อเพลิงทางทอ รวมทั้ งอุปกรณของ
ระบบดังกลาว 

๗๓ วรรคหนึ่ง จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไม
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๖ ๓๘ ผูใดปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือ
สิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน 
ถมดิน ท้ิงสิ่งของหรือกระทําดวยประการ 
ใด ๆ ที่อาจทําให เกิดอันตรายหรือเปน
อุปสรรคแกระบบการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางทอ โดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต 

๗๔ จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

๑๗ ๓๙ ผูใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห 
อวน หรือเครื่องจับสัตวน้ําอยางใด ๆ ใน
เขตระบบการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทอ 

๗๕ วรรคหนึ่ง จําคุกไม เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ไมเกิน 
๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๑-
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๑-
๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๑-
๑๐,๐๐๐ 

สงพนักงานสอบสวน
ดําเนินคด ี

 
หมายเหตุ   การนับจํานวนครั้งของการกระทําความผิด ใหนับแยกตามขอหาความผิด โดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
    ๑. กรณีผูประกอบกิจการควบคุมหรือผูรับสัมปทานกระทําความผิด  
 ๑.๑ หากมีสถานที่ประกอบการหลายแหง ใหนับการกระทําความผิดในสถานที่ประกอบการแตละแหงแยกจากกัน 

 ๑.๒ หากมีการกระทําความผิดขอหาเดียวกันหลายครั้งในสถานท่ีประกอบการเดียวกัน ใหนับการกระทําความผิดตอเนื่องกัน โดยไมตองพิจารณาวาเหตุแหงการกระทําความผิดเปนเหตุเดียวกันหรือไม 
    ๒. กรณีบุคคลทั่วไปกระทําความผิด หากมีการกระทําความผิดขอหาเดียวกันหลายครั้ง ใหนับการกระทําความผิดตอเนื่องกัน โดยไมตองพิจารณาวาการกระทําความผิดนั้นเก่ียวของกับการ 
 ประกอบกิจการเดียวกันหรือไม 


