ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
.............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การเปรีย บเทีย บคดี” หมายความว่า การเปรีย บเทีย บคดีบ รรดาความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับสถานเดียว
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความถึง คณะบุคคลที่กฎหมายกาหนดไว้ตามมาตรา
179 และมีอานาจเปรียบเทียบตามมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
“พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความถึ ง เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้ องที่ และผู้ ซึ่ ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หมวด 2
การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 3
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอานาจเปรียบเทียบคดีได้เกี่ยวกับบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับสถานเดียว
ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบคดี ให้ทาเป็นบันทึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี ตามแบบที่กาหนดใน
ข้อ ๗
ข้อ ๗...

-๒ข้อ ๗ บันทึกคาให้การของผู้กล่าวโทษ บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา บันทึกการเปรียบเทียบคดี
ให้เป็นไปตามแบบทีก่ าหนด ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ เมื่อเกิดกรณีการกระทาความผิดขึ้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้กล่าวหา พร้อมทั้งให้จัดทาบันทึกคาให้การของผู้กล่าวโทษ
และบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา โดยให้กระทาต่อหน้าผู้ต้องหา และให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้
(๒) ให้พนั กงานเจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ของผู้ต้องหา และให้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีด้วย
(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้ คณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็น หลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา
เปรียบเทียบคดี
เมื่อผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบก็ให้ดาเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบดาเนินการต่อไป
ข้อ ๙ การพิจารณาเปรียบเทียบคดี ให้คณะกรรมการพิจารณาจากพยานหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
(๒) บันทึกคาให้การของผู้กล่าวโทษ
(๓) บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา
(๔) พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสรุปรายงานการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน
ข้อ ๑๐ บรรดาความผิ ดซึ่งได้ กระท า หรื อมี เหตุ อันเชื่ อว่ าได้ กระทาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ดาเนินการเปรียบเทียบคดี ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่
บรรดาความผิดซึ่งได้กระทา หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระทาในเขตจังหวัดอื่น ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตจังหวัดนั้นดาเนินการเปรียบเทียบคดี ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในกรณีบรรดาความผิดซึ่ง ได้กระทาในหลายจังหวัด หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทาในจังหวัด
หนึ่ ง แต่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง กระท าในจั ง หวั ด หนึ่ ง หรื อ เป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าต่ อ เนื่ อ งกั น ในหลายจั ง หวั ด
ให้คณะกรรมการในเขตจังหวัดที่พบการกระทาความผิดมีอานาจทาการเปรียบเทียบคดี
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ไ ด้รับเรื่องขอให้ พิจารณาเปรี ยบเทียบคดีจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๒ การทาบันทึกการเปรียบเทียบคดี จะกระทาต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ คดีใดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอานาจเปรียบเทียบหรือ
เห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจาคุก หรือกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดีแล้วแต่ไม่
ชาระเงินค่าปรับ ภายในกาหนดสามสิบ วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ก็ดี ให้ส่ งเรื่องคืนพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อดาเนินการฟ้องศาลต่อไป หรือกรณีที่เห็นว่าการกระทานั้น
ไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ข้อ 1๔...

-๓ข้อ 1๔ ในการกาหนดจานวนเงินค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชาระ ให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ
โดยคานึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิด รวมถึงประวัติการกระทาความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ที่ผ่านมาของผู้ต้องหาด้วย
ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอานาจเรียกพยาน
บุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วย
ตนเองก็ได้
ข้อ 1๖ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบคดีเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการมีหนังสือ
แจ้ ง ผลการดาเนิ น การและส่ งเรื่ องคืน ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ห รือพนักงานสอบสวนผู้ เป็นเจ้าของเรื่องเพื่ อ
ดาเนินการให้ผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทาการเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ต้องหาไม่ชาระค่าปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเจ้าของ
เรื่องดาเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๗ เมื่อทาการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ บันทึกการเปรียบเทียบไว้
ตามแบบบั น ทึกคดีเปรี ย บเทีย บ และเมื่อสิ้ นเดือนให้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
รายงานผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
แบบบันทึกคดีเปรียบเทียบและแบบรายงานผลการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลังให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และให้ผู้ต้องหาหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้มาชาระค่าปรับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินซึ่ งเจ้าพนักงานเก็บ
รักษาด้วย
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๒๐ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบรับผิดชอบในการเก็บรักษา
สานวนการเปรียบเทียบที่เสร็จคดีแล้ว โดยจัดทาบัญชีควบคุมไว้เป็นหลักฐาน
ประกาศ ณ วันที่
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พร.803

ทะเบียนรับคำกล่ำวโทษ
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี
เวลำทีร่ ับ
เรื่อง

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งหน้ำที่
ผู้กล่ำวหำ

สำรบบคดีเปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ.25๖0
ชื่อ – สกุล
สัญชำติ เชื้อชำติ
และทีอ่ ยู่ของ
ผู้ต้องหำ

ข้อหำข้อเท็จจริง
และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำร
กระทำผิด

วัน เดือน ปี
เวลำ (เกิดเหตุ)

ประเภท
กำรอนุญำตตำม
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.
๒๕๖๐

และสถำนทีเ่ กิดเหตุ
ถนน

ตำบล

อำเภอ

ชนิดของกลำง

จำนวน
ของกลำง

ผลที่สุดของคดี
จำคุก

ปรับ

เปรียบเทียบ

หมำยเหตุ
ปล่อย

พร. 804

บันทึกคำให้กำรของผู้กล่ำวโทษ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานที่ทาการ.…….......................................
วันที่.............เดือน..............................................พ.ศ. .......
ข้าพเจ้า...........................................................อายุ...................ปี ตาแหน่ง.....………………………............
สังกัด.......................................................อาเภอ.................................................จังหวัด..............................................
ได้ปฏิญาณตนแล้ว ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า.....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เหตุที่เกิด................................................................................................................................................................
ตาบล................................................อาเภอ...................................................จังหวัด............................................
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทาการเปรียบเทียบต่อไป
อ่านให้ฟังและรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ................................................. พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนผู้ต้องหา
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
ลงชื่อ.................................................ผู้เขียน – อ่าน

พร. 805

บันทึกคำให้กำรของผู้ต้องหำ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานที่ทาการ.......................................................
วัน .................. เดือน.......................................... พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า....................................................................... อายุ...............................ปี เชื้อชาติ......................................................
สัญชาติ..........................................อาชีพ..............................................................................อยู่บ้าน.................................................................
ตาบล....................................................................อาเภอ........................................................จังหวัด................................................................
เป็นผู้ถือ..........................................................ที.่ ........................................พนักงานเจ้าที่/พนักสอบสวน ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า
ต้องหาว่า..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้การ..................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับโดยยินยอมชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีกาหนด และจานาเงินมาชาระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้าไม่นาเงินค่าปรับมา
ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไปอ่านให้

อ่ำนให้ฟังแล้วรับว่ำถูกต้อง
ลงชื่อ..........................................................................ผู้ต้องหา
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
ลงชื่อ..........................................................................ผู้เขียน – อ่าน

พร.806

บันทึกการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 25๖0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
คดีเปรียบเทียบที่............../.............

สถานที่ทาการเปรียบเทียบ..................................

วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...................
................................................ผู้กล่าวหา
ระหว่าง
................................................ผู้ต้องหา
ผู้กล่าวหาได้หาว่า เมื่อวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. .............. เวลา……...............น.
ผู้ต้องหา.................................................................เหตุเกิดที่......………..........................................................
ตาบล.......................................อาเภอ................................................จังหวัด.................................................
คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาได้กระทานั้นเป็นความตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 25๖0 มาตรา........................มีบทกาหนดโทษตามมาตรา........................ ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหา
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ จึงทาการเปรียบเทียบปรับในข้อหา.....................................................................................................
เป็นเงิน...................บาท..……...สตางค์ ให้ผู้ต้องหาชาระค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้ เป็นต้นไป
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.................................................คณะกรรมการ
ลงชื่อ.................................................กรรมการและเลขานุการ

พร. ๘๐๗
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
บันทึกคดีเปรียบเทียบที.่ ......................../.........................

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด...................................................................
ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที.่ ..........เดือน..............................................พ.ศ. ........................

1. ผู้กล่าวหา

ชื่อ..............................................……….ชื่อสกุล.................................................................................
ตาแหน่ง.......................................……...ที่ทาการ..............................................................

2. ผู้ต้องหา

ชื่อ.........................................ชื่อสกุล........................................................อายุ.................ปี
เชื้อชาติ......................สัญชาติ.........................ที่อยู.่ ....................................................................
ผู้ถือ.....................................................................ที.่ ............................./................

3. วัน เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดเมื่อวันที.่ ..............เดือน..........................................พ.ศ. .............เวลา....................น.
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................................

4. ข้อหา

ฐาน..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กระทาความผิด พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา.................................................................
มีบทกาหนดโทษตามมาตรา.............................................................................................................

5. วัน เดือน ปี ที่รับ
ผู้ต้องหาและ
จานวนของกลาง

วันที.่ ...........………….เดือน...............................................……………………………..พ.ศ. ....................………
จานวนของกลางมี........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6. ผลของคดี

กระทาความผิด พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา...........................................................................
มีบทกาหนดโทษตามมาตรา..........................................…………...ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและ
ชาระเงินค่าปรับจานวน.......................................................................บาท......................สตางค์
แล้วแต่วนั ที.่ .................เดือน......................................................พ.ศ. ............................……
............................................................................
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ

7. ได้นาเงินค่าเปรียบเทียบส่งคลังเมื่อ
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............……
จานวน.....................................…...บาท..............สตางค์
ตามใบเสร็จนาส่ง เลขที.่ ...............ลงวันที่........…../.....…….
ลงชื่อ..........................................................…
ตาแหน่ง....................................................…..

8. เสนอ.................................................................................
เพื่อโปรดทราบผลการเปรียบเทียบ
คดีตามบันทึกนี้
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................

9. ความเห็น......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................................

พร. 808
ที…่ ……………………../…………………
เสนอ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………/…………………………/………………….
ประจาเดือน………………………………………………….พ.ศ. ……………….

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัด………………………………………………………….
ฝ่ำยอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

ลาดับ
ที่

วันที่

ผู้กล่าวหา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 25๖0

ผู้ต้องหา

สถานที่
เกิดเหตุ

ข้อหา

ผลของคดี

คดี
จานวนของกลาง เปรียบเทียบปรับ หมายเหตุ
เปรียบเทียบ เก็บรักษา จาหน่าย
เป็นเงิน
ปรับที่

