เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนําจับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๘ วรรคสาม ได้บัญญัติให้ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ ง
ให้แบ่ งแก่ผู้ แจ้งตามมาตรา ๕๑ กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้า พนักงานจราจรหรือ ตํ ารวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเป็นไป
โดยเรียบร้อย จึงสมควรให้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่ง
ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนําจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบกรุงเทพมหานครว่า ด้ว ยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนําจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจออกประกาศ
คําสั่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ” หมายความว่า เงินที่ได้จากการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
“ผู้ รั บ แจ้ ง ความนํ า จั บ ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

“ผู้ แ จ้ ง ความนํ า จั บ ” หมายความว่ า ประชาชนผู้ พ บเห็ น ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด และแจ้ ง ความ
ต่อผู้รับแจ้งความนําจับตามระเบียบนี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แต่ต้องไม่ใช่
ผู้ มี อํ า นาจจั บ กุ ม และข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งของกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
“ผู้มีอํานาจอนุมัติแบ่งค่าปรับ” หมายความว่า ผู้อํานวยการเขตในเขตพื้นที่ที่เปรียบเทียบปรับ
หมวด ๒
การแจ้งความและวิธีการรับแจ้งความ
ข้อ ๖ การแจ้งความนําจับต่อผู้รับแจ้งความนําจับ สามารถดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งความด้วยตนเองโดยแสดงตนต่อผู้รับแจ้งความนําจับ
(๒) แจ้งความโดยทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่น หรือวิธีการอื่นใด
ข้อ ๗ การแจ้งความและการรับแจ้งความนําจับให้ทําตามแบบบันทึกการแจ้งความนําจับ
ที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีจําเป็นผู้รับแจ้งความนําจับจะจัดทําบันทึกการแจ้งความนําจับ
ในภายหลังก็ได้
หมวด ๓
การขอรับเงินและการอนุมัติแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อ ๘ ผู้แจ้งความนําจับตามระเบียบนี้มีสิทธิรับเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบจํานวน
กึ่งหนึ่งเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว โดยให้ผู้เปรียบเทียบคดีทําหนังสือแจ้งผลการ
เปรียบเทียบคดีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนาของผู้แจ้งความนําจับ และให้ถือว่า
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ผู้แจ้งความนําจับต้องยื่นคําขอรับเงินต่อผู้รับแจ้งความนําจับภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ แจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง หากพ้ น กํ า หนดนี้ แ ล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ผู้ แ จ้ ง ความนํ า จั บ สละสิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น และ
จะฟ้องร้องหรือทวงถามไม่ได้
ในกรณีผู้แจ้งความนําจับไม่ประสงค์ขอรับเงินหรือไม่มาขอรับเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ภายในกําหนดเวลา ให้นําส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๙ เมื่อผู้แจ้งความนําจับยื่นคําขอรับเงินตามข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการเขต
มอบหมายตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกในแบบคําขอรับเงินค่าปรับและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
แบ่งค่าปรับเพื่อพิจารณาสั่งการการแบ่งค่าปรับ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด ๔
หลักเกณฑ์การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อ ๑๐ การแบ่งค่าปรับจะแบ่งได้เมื่อกระทําการครบถ้วน ดังนี้
(๑) เป็นผู้แจ้งความนําจับตามระเบียบนี้
(๒) การเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นผลเนื่องจากการแจ้งความนําจับ
(๓) ผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
(๔) ได้รับอนุมัติตามข้อ ๙
ข้อ ๑๑ การแบ่ ง ค่ า ปรั บ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บในคดี เ ดี ย วกั น กรณี มี บุ ค คลหลายคน
แจ้งความนําจับให้ถือว่าบุคคลที่แจ้งความนําจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน กรณีแจ้งความนําจับพร้อมกัน
ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบโดยให้เฉลี่ยเท่ากันทุกคน
หมวด ๕
การแบ่งเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อ ๑๒ การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบจํานวนกึ่งหนึ่งให้แบ่งแก่ผู้แจ้งความนําจับ
ได้ทันทีในวันที่ผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเมื่อมีการยื่นคําขอรับเงินค่าปรับที่ได้จากการ
เปรี ย บเที ย บและได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น จากผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ แต่ ห ากในกรณี ยั ง ไม่ ส ามารถแบ่ ง ได้
ให้ดําเนินการตามที่สํานักเทศกิจกําหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับส่วนแบ่งค่าปรับแล้วให้ผู้แจ้งความนําจับลงลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้วมือ
ไว้เป็นหลักฐานตามแบบการรับส่วนแบ่งค่าปรับที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานเขตรายงานผลการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้สํานักเทศกิจทราบ
เป็นประจําทุกเดือนและให้สํานักเทศกิจรายงาน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การแจ้งความนาจับ คาขอรับค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ การอนุมัติแบ่งค่าปรับและการรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535
ตอนที่ 1
แบบบันทึกการแจ้งความนาจับกรณีตามข้อ 6 (1)
สถานที่บันทึก .......................................
วันที่ .....เดือน...................พ.ศ…...…เวลา……..…น.
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................................อายุ................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................................................................
ได้มาแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยเมื่อวันที.่ ...............................เวลา..............น. พบเห็นว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กล่าวคือ
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที.่ ............................................................................................................................ ...........................
จึงขอให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า ในการนี้ผู้แจ้ง (ให้ทาเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ)
ประสงค์รับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ไม่ประสงค์รับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
หมายเหตุ : การแบ่งค่าปรับ จะแบ่งได้เมื่อกระทาการครบถ้วน ดังนี้
(๑) เป็นผู้แจ้งความนาจับตามระเบียบนี้
(๒) การเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นผลเนื่องจากการแจ้งความนาจับ
(๓) ผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบ
(๔) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติแบ่งค่าปรับ
ทั้งนี้ ผู้แจ้งความนาจับต้องยื่นคาขอรับเงินต่อผู้รับแจ้งความนาจับภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รับแจ้งผลการเปรียบเทียบคดี หากพ้นกาหนดนี้แล้วให้ถือว่าผู้แจ้งความนาจับสละสิทธิขอรับเงิน
และจะฟ้องร้องหรือทวงถามไม่ได้
ลายมือชื่อ.....................................................ผู้แจ้งความนาจับ
(....................................................)
ลายมือชื่อ.....................................................ผู้รับแจ้งความ
ลายพิมพ์หัวแม่มือข้าง ........
ของผู้แจ้งความนาจับ

(..................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

ลายมือชื่อ..................................................................ผู้บันทึก
(..........................................................)

แบบบันทึกการรับแจ้งความกรณีตามข้อ 6 (2)
สถานที่บันทึก............................................
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. .............
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ตาแหน่ง................................................................. สังกัด...............................................................................
ได้รับแจ้งความโดยทาง............................................................................... เมื่อวั นที่.....................................
เวลา..................น. จากนาย/นาง/นางสาว.................................................ผู้แจ้งความนาจั บ อายุ.............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
......................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................
แจ้งว่าเมื่อวันที่..........................................เวลา.........................น. พบเห็นการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กล่าวคือ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่.........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : การแบ่งค่าปรับ จะแบ่งได้เมื่อกระทาการครบถ้วนดังนี้
(๑) เป็นผู้แจ้งความนาจับตามระเบียบนี้
(๒) การเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นผลเนื่องจากการแจ้งความนาจับ
(๓) ผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบ
(๔) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติแบ่งค่าปรับ
ทั้งนี้ ผู้แจ้งความนาจับต้องยื่นคาขอรับเงินต่อผู้รับแจ้งความนาจับภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการเปรียบเทียบคดี หากพ้นกาหนดนี้แล้วให้ถือว่าผู้แจ้งความนาจับสละสิทธิขอรับเงินและ
จะฟ้องร้องหรือทวงถามไม่ได้
ข้าพเจ้าได้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการแบ่งค่าปรับ ให้กับผู้แจ้งความนาจับทราบแล้ว และผู้แจ้งความ
นาจับทราบแล้วว่า หากความที่แจ้งเป็นความเท็จหรือไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ลงชือ่ ………………………………………… เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(.....................................................)
ลงชื่อ...................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)

ตอนที่ ๒ บันทึกพฤติการณ์คดีเลิกกันตามมาตรา ๔๖ หรือเหตุอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ปรับได้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...............................................................

ตอนที่ ๓ แบบคาขอรับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
สถานที่บันทึก.................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...............
ตามทีข่ ้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................................................................................................
เป็นผู้แจ้งความนาจับผู้กระทาความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามตอนที่ 1 นั้น
-7- ยบเทียบตามมาตรา 48 วรรค 3 แห่ง
ข้าพเจ้าขอรับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรี
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ลายมือชื่อ.........................................ผู้แจ้งความนาจับ
(.....................................................)
ลายพิมพ์หัวแม่มือข้าง ........
ของผู้แจ้งความนาจับ

ตอนที่ ๔ การอนุมัติการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้า......................................................... .ตาแหน่ง......................................................
ได้ตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าปรับและเอกสารการขอรับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบเป็นการถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้จ่ายส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................ผู้แจ้งความนาจับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................................................................................................
เป็นเงินจานวน...................................................บาท (............................................................)
ลายมือชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
(.................................................)
อนุมัติจ่ายเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบจานวน................บาท (..............................)
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ
(....................................................)

ตอนที่ ๕ แบบการรับส่วนแบ่งค่าปรับ
ข้าพเจ้า..................................................................................................ผู้แจ้งความนาจับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..............................................................................................................
ได้รับเงินจานวน...................บาท(.........................................) แล้ว เมื่อวันที่........เดือน.......... พ.ศ. ............
ลายมือชื่อ....................................................ผูร้ บั ส่วนแบ่งค่าปรับ
(...................................................)
ลายพิมพ์หัวแม่มือข้าง ........
ของผู้แจ้งความนาจับ

