
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมาย

วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2536

----------------------------------------
                 เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535 เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
                  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2536”
                 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป
                 ขอ 3 สถานที่ทํ าการเปรียบเทียบใหใชศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือสํ านักงานเขต ศาลาวาการเมืองพัทยา
สํ านักงานเทศบาล สํ านักงานสุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด เวนแตมีเหตุจํ าเปนจะทํ าการเปรียบเทียบ ณ ที่ใด
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นก็ได โดยใหบันทึกเหตุจํ า
เปนไวในบันทึกการเปรียบเทียบ
                  ขอ 4 การเปรียบเทียบผูกระทํ าความผิดตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมืองใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งพนักงานทองถิ่นแตงต้ัง ถามชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา
อาชีพ ที่อยู และรายละเอียดอ่ืนแลวบันทึกไวตามแบบบันทึกถอยคํ าของผูตองหาทายระเบียบนี้
                 ขอ 5 เมื่อผูตองยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งพนักงานทองถิ่นแตงต้ังบันทึกการ
เปรียบเทียบตามแบบทายระเบียบนี้ โดยคํ านึงถึงพฤติการณแหงการกระทํ าผิดความหนักเบาแหงขอหาและฐานะของผู
ตองหาเปนสํ าคัญ
                 เมื่อผูตองหาไดชํ าระคาปรับภายในกํ าหนดสิบหาวันตามที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งพนักงานทองถิ่นแตง
ต้ังเปรียบเทียบแลว คดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                 ขอ 6 ถาผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบปรับเมื่อยินยอมแลวไมชํ าระคาปรับใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่ง
พนักงานทองถิ่นแตงต้ังดํ าเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดํ าเนินคดีกับผูตองหาตอไป
                ขอ 7 เมื่อผูตองหาไดชํ าระคาปรับตามที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งพนักงานทองถิ่นแตงต้ังกํ าหนดแลวให
กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดแลวแตกรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยให
เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และผูรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินนั้น



             ขอ 8 ในกรณีที่ไมมีผูแจงความนํ าจับเงินคาปรับกึ่งหนึ่งนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํ าสงเงินในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา
สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด
              สํ าหรับเงินคาปรับตามมาตรา 48 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมืองพ.ศ.2535 ใหแบงแกผูแจงความนํ าจับกึ่งหนึ่งและพนักงานเจาหนาที่ พนักงานจราจรหรือตํ ารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2536

พลเอก  ชวลิต   ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย



บันทึกถอยคํ าของผูตองหา

                                                                                                                                                    ที่ …………...…………...
                                                                                                               วันที่ …………... เดือน…………...…… พ.ศ. ……
                  ขาพเจา …………...…………...…………...…………... อายุ …………... ป อาชีพ …………...………………
สัญชาติ …………...…อยูบานเลขที่ …………... ตรอก / ซอย …………...…………...…………...
ถนน…………………. … หมูที่ ….……ตํ าบล / แขวง …………...…………... อํ าเภอ / เขต …………...…………..
จังหวัด…………………………. ……
ชื่อบิดา …………...…………...…………...…………... ชื่อมารดา …………...…………...…………...…………...
บัตรประจํ าตัวเลขที่…………...………/…...…………...…… เจาพนักงานทองถิ่น / พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจา
ทราบวา
ขาพเจาในฐานะเปนผูตองหากระทํ าความผิดฐาน…………………………………………………………………………
…..
….…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...……………………
………..
………………………………………………………………………………………………………………
…….
เหตุเกิดที่ …………...…………...…………... ตํ าบล / แขวง …………...…………...…………... อํ าเภอ /
เขต………………. …
จังหวัด …………...…………...…………... เมื่อวันที่ …………... เดือน …………...…………. พ.ศ. …………...…
เวลา ………. น.ขาพเจาทราบแลว ขอใหถอยคํ าดวยความเต็มใจและอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาได
…………...…………...…………...………….……………………………………………………………………………
……
…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...
…………...………….………………………………………………………………………………………………………
…………

            เจาพนักงานทองถิ่น / พนักงานเจาหนาที่ไดแจงถึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7 ทวิ
ใหขาพเจาทราบแลว
            อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง

                                                                ลงชื่อ ……………………………. ผูตองหา
(…………………………………….)

                                             ลงชื่อ ……………………………. เจาพนักงานทองถิ่น / พนักงานเจาหนาที่



(…………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………. ผูเขียน-อาน

(…………………………………….)

บันทึกการเปรียบเทียบ

    คดีเปรียบเทียบ ……………….. / ……………….. ที่ ………………..………………..
                                                                                               วันที่ ………… เดือน …….…………….. พ.ศ. ………..
                1.
ผูมีอํ านาจเปรียบเทียบไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฎวาผูตองหามีความผิดฐาน………………..…….…………
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……
………
ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 มาตรา
………………..…………… …
จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน …………… บาท
(………………..………………..………………..……………)
                 2.  ผูตองหายินยอมตามคํ าเปรียบเทียบ และไดชํ าระเงินคาปรับตามจํ านวนที่เปรียบเทียบ ต้ังแตวันที่
…………… เดือน………………..พ.ศ. ………
                 อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง

                                                 ลงชื่อ ……………………………. ผูตองหา
                                                          (…………………………………….)
                                                ลงชื่อ ……………………………. เจาพนักงานทองถิ่น / ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ัง
                                                          (…………………………………….)
                                                 ลงชื่อ ……………………………. ผูเขียน
                                                          (…………………………………….)

ไดรับเงินคาปรับ จํ านวน …………………………………… บาท   กรณีไมยอมเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลว แตไม
ชํ าระเงินคาปรับ
 (……………………………………………………….…) ตามใบ      ภายในกํ าหนด ………….……………………



เสร็จรับเงินเลมที่ ……………… ตอนที่ ………………………..   ไดดํ าเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบ
สวนเพื่อ                         ดํ าเนินคดี
ลงวันที่ ………… เดือน …………………. พ.ศ. ………………    กับผูตองหาตอไปแลว ตามหนังสือ
………………/………………
ไวแลว    ลงวันที่ …………… เดือน………………
พ.ศ.……

ลงชื่อ ……………………………………………… ผูรับเงิน    ลงชื่อ
………..……………………………………
(………………………………………………………………)
……………… / ……………………… / ………………

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนจะทํ าการเปรียบเทียบ ณ สถานที่อ่ืนใหบันทึกเหตุไวในบันทึกนี้ดวย
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