
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส�  

เร่ือง หลักเกณฑ�การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับ 
ผู$ประกอบธุรกิจให$บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



 
 
ชื่อกฎหมาย  

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เร่ือง หลักเกณฑ�การพิจารณาลงโทษปรับ
ทางปกครองสาํหรับผู$ประกอบธรุกิจให$บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เล+ม ๑๒๘ / ตอนพิเศษ ๔๗ ง / หน$า ๕๕ / วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

เร่ิมบังคับใช$ 
 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   

สําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารและเงื่อนไขในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  การดําเนินการที่เก่ียวกับการพิจารณา

ลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ ให้บริการตามที่ กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ามีการกระทําที่มีมูลเข้าข่ายเป็นการกระทําผิดที่มีโทษปรับ 
ทางปกครอง 

“ผู้ถูกสั่งปรับ”  หมายความว่า  ผู้กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่คณะกรรมการมีคําส่ังปรับ 

“ค่าปรับ”  หมายความว่า  เงินค่าปรับทางปกครองที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้กระทําการ 
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ชําระให้แก่คณะกรรมการ 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

“ยึด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อทรัพย์สินของผู้ถูกส่ังปรับ  เพื่อให้ทรัพย์สินนั้น 
ได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 

“อายัด”  หมายความว่า  การสั่งให้ผู้ถูกส่ังปรับและหรือบุคคลภายนอกมิให้จําหน่าย  จ่าย  
โอนหรอืกระทํานิติกรรมใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ส่ังอายัดไว้  รวมตลอดถึงการ
ส่ังให้บุคคลภายนอกมิให้นําส่งมอบทรัพย์สิน  หรือชําระหนี้แก่ผู้ถูกส่ังปรับ  แต่ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ชําระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง  ณ  ที่ซ่ึงเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองกําหนด 

“การขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การนําเอาทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งปรับออกขายโดยวิธี
ให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย 

“เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  บุคคลผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
ให้ดําเนินการบังคับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๕ ในการพิจารณาและมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  และการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ัง
ดังกล่าว  นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ที่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง   
การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์  หรือการอย่างอ่ืน  ให้กระทําเป็นหนังสือ 

ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการได้แสดงความจํานงให้แจ้งด้วยวิธีอ่ืน   
การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  การแจ้งผลพิจารณา
อุทธรณ์  หรือการอย่างอ่ืน  จะใช้วิธีส่งทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอ่ืนตามที่ 
ผู้ให้บริการได้แจ้งความจํานงไว้ก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการส่ง  และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้
บริการในทันทีที่อาจกระทําได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับแจ้งตามวัน  เวลาที่ปรากฏในหลักฐาน
การส่งโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอ่ืนนั้น  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ 
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาและการมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาใดมีการกระทําที่มีมูลควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามความในหมวดนี้ต่อไป 

ส่วนที่  ๑ 
การพิจารณาทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๙ การพิจารณาทางปกครองให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ  หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญที่พนักงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการ   
หรือผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง 

(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๕) การออกไปตรวจสถานที่   
ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๐ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  หากพิจารณาเห็นว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูล 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณา   
ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและรายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ือได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

สิทธิยื่นคําชี้แจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) เม่ือมีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เม่ือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคําชี้แจงหรือในการให้ถ้อยคําต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

(๓) เม่ือโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๗  ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการแจ้งคําส่ังโดยทําเป็น

หนังสือโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) การกระทําทั้งหลายที่เข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) บทบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืน   
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ข้อ ๑๒ เม่ือคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  วรรคสาม  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรปฏิบัติตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  (ถ้ามี)  ถ้าเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทําผิด  ให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด  
ให้พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองแล้วมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองต่อไป 

ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งจึงจะเป็น

องค์ประชุม 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อพิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครอง  ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียง
เท่ากันประธานในที่ประชุมอาจออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที่  ๒ 
การกําหนดลงโทษปรับทางปกครอง 
 

 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองที่จะใช้กับผู้ถูกกล่าวหา  คณะกรรมการต้อง
คํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจ  หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความ
ระมัดระวังตามสมควร 

(๒) ประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือบุคคลอ่ืนได้รับ 
หรือจะได้รับจากการกระทํานั้น 

(๓) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที่เคยใช้กับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนในความผิดทํานองเดียวกัน  

(ถ้ามี) 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา  หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

นิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึงประวัติการถูกลงโทษปรับทางปกครองของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ 
การกระทําของนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้น 

(๖) ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๑๕ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ทําเป็นหนังสือระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําส่ัง   
โทษปรับทางปกครองที่ลง  รวมทั้งชื่อ  ลายมือชื่อประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๖ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องระบุอีก 
(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน  แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกลงโทษ

ร้องขอ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๗ การออกคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ

ดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
ข้อ ๑๘ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง  

เป็นต้นไป 

ส่วนที่  ๔ 
การอุทธรณ ์

 

 

ข้อ ๑๙ การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 

ในการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้อุทธรณ์อาจยื่นด้วยตนเอง  หรืออาจส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นโดยทางไปรษณีย์   
ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่น
อุทธรณ์ 

ข้อ ๒๐ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุ 
ให้ต้องอุทธรณ์เหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองอย่างชัดเจน   
และต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

บรรดาเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซ่ึงผู้อุทธรณ์เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาอุทธรณ์  ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารดังกล่าวพร้อมกับคําอุทธรณ์มาด้วย 

คําอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้แล้ว  อาจถอนเสียในเวลาใดก็ได้ก่อนที่คณะกรรมการจะมีหนังสือแจ้งผล
อุทธรณ์ให้ ผู้อุทธรณ์ทราบและเม่ือมีการถอนคําอุทธรณ์  ให้สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๒๑ การพิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับคําอุทธรณ์ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ดังกล่าว  โดยต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการสามารถพิจารณาทบทวนคําส่ังลงโทษปรับ
ทางปกครองได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  โดยอาจขอให้ ผู้อุทธรณ์หรือสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 
อันเก่ียวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์ 
หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองตามความเห็นภายในกําหนดเวลาตามข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือคณะบุคคลคณะหนึ่งให้มีหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
พร้อมทั้งเสนอความเห็นในเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๒๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จส้ินแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือแจ้งผลคําส่ังอุทธรณ์ให้ ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล   
รวมทั้งสิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ข้อ ๒๕ การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง   
แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคําขอทุเลาการบังคับดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ก็ได้  โดยชี้แจงเหตุผล 
อันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนในการขอทุเลาการบังคับดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  และคําขอนั้นมี
เหตุสมควรอันแท้จริง  จะมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรโดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่จําเป็นด้วยก็ได้  
และให้สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 



 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
การบังคับโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๒๖ เม่ือถึงกําหนดให้ชําระค่าปรับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองแล้วไม่มีการชําระโดย
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกส่ังปรับชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  หนังสือแจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๒  
ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือครบกําหนดเวลาให้นําเงินมาชําระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว  ถ้าผู้ถูกส่ังปรับไม่ชําระ 
หรือชําระค่าปรับไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองดําเนินการยึด  หรืออายัด   
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ถูกส่ังปรับ  เพื่อนํามาชําระค่าปรับ  ทั้งนี้ให้นําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การรับและจ่ายเงิน 

 

 

ข้อ ๒๗ การรับเงิน  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน  ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ข้อ ๒๘ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักชําระค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการยึด  
อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนนํามาชําระเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกส่ังปรับต้องชําระ  กรณีที่มีเงินเหลือ
ให้คืนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๒๙ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีปัญหา
อ่ืนใดที่มิได้กล่าวไว้ในประกาศนี้  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จุติ  ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

แบบ ทปค. ๑ 

 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ …. / …. 

เรื่อง คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
………………………………..… 

 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า................…..…………มีการกระทํา……………………………………………..

อันเป็นความผิดตามมาตรา………..…..แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบกับ มาตรา….…….แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ .ศ .  ๒๕๕๑ ข้อ……..แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
( เรื่อง……………………………….....................................................................................) และ ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (………………………………………………………………………………………………………………………..………)  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔   แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๔๔ และ ข้อ………...………...……….…..แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีคําสั่งปรับทางปกครอง 
.............................................เป็นจํานวนเงิน……………………………….บาท (…………………………………..……………) 
ทั้งนี้ ให้นําเงินค่าปรับไปชําระ ณ……………………..…………ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งปรับไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง โดยย่ืนอุทธรณ์ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

  สั่ง ณ วันที่  ..  เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
 

  (ลงชื่อ) 
  (................................................) 

      ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ผู้ถูกสั่งปรับนําคําสั่งฉบับนี้ไปแสดงด้วย 
 
 



 

 

- ๒ -

 

แบบ ทปค. ๒ 

 
 
 
ที่………../…………..                           สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
         …………………………………........................................... 

 
     วันที ่……………………… 
 

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครอง 
 
เรียน ……………………………………… 
 
อ้างถึง คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ที…่../…… ลงวันที่…………………………….… 
          เรื่อง คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
 

ตามคําสั่งที่ อ้างถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคําสั่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองแก่ท่านซึ่งกระทําการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา……..อันเป็นความผิดตามมาตรา…….…  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา….…….แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ……...  
แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง…………………………) และ ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  (………………………….) และสั่ งให้ท่านไปชําระค่าปรับทางปกครอง เป็นเงินจํานวน 
………….………..บาท  (………………………….) ณ………............................................ภาย ในส ามสิ บ วั นนั บ แ ต่ 
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง นั้น 

บัดนี้  ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านนําเงินค่าปรับทางปกครอง
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไปชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ หากพ้นกําหนดนี้แล้ว 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของท่าน เพื่อชําระค่าปรับ 
ทางปกครองต่อไป 
 

จึงแจ้งมาเพื่อให้ดําเนินการให้เรียบร้อย 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
       (……………………………….) 

           เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
โทร. ………………….. 
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ท่านนําหนังสือเตือนฉบับนี้ไปแสดงด้วย 


