


ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาและการมีค าสัง่ลงโทษทางปกครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงนิ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและการมีค าสั่งลงโทษ
ทางปกครองในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงินไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“การพิจารณาลงโทษทางปกครอง”  หมายความว่า  การด าเนินการที่เกี่ยวกับการพิจารณาและ

การมีค าสั่งลงโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยระบบการช าระเงิน   
“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า  มีพฤติการณ์การกระท าที่มมีลู

เข้าข่ายเป็นการกระท าผิดที่มีโทษทางปกครอง  ตามข้อเท็จจริงที่  ธปท.  รวบรวมในเบื้องต้นแล้ว   
“ผู้ถูกสั่งปรับ”  หมายความว่า  ผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระบบ 

การช าระเงินที่คณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษทางปกครอง 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ในการพิจารณาและมีค าสั่งลงโทษทางปกครอง  นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   
ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓ การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งก าหนดนัด  การแจ้งค าสั่งลงโทษทางปกครอง   
หรือการแจ้งอย่างอื่น  ให้กระท าเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  หรือผู้รับได้แสดงความจ านงให้แจ้งด้วยวิธีอื่น  การแจ้ง
ข้อกล่าวหา  การแจ้งก าหนดนัด  การแจ้งค าสั่งลงโทษทางปกครอง  หรือการแจ้งอย่างอื่น  จะใช้วิธี 
ส่งทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นตามที่ผู้รับแจ้งได้แจ้งความจ านงไว้ก็ได้  แต่ต้องมี  
หลักฐานการส่ง  และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระท าได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง 
ตามวัน  เวลาที่ปรากฏในหลักฐานการส่งโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นนั้น  เว้นแต่ 
จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
การพิจารณาและการมีค าสัง่ลงโทษทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๕ เมื่อ  ธปท.  รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าบุคคลใดมีพฤติการณ์ 
การกระท าที่มีมูลควรจะได้รับโทษทางปกครอง  ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามความในหมวดนี้ต่อไป   

ส่วนที ่ ๑ 
การพิจารณาทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๖ การพิจารณาลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการ  ให้รวมถึงการด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน  ค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  ความเห็นของ  ธปท.  หรือพยานบุคคล 

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่  ธปท.  หรือผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง 
(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) การออกไปตรวจสถานที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่ 

แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่คณะกรรมการ 
ข้อ  ๗  เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นจาก  ธปท.  แล้ว   

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เข้าข่ายเป็นการกระท าผิดที่มีโทษทางปกครอง  
ให้คณะกรรมการมีค าสั่งยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับโทษทางปกครอง  
ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณา   
ให้คณะกรรมการแจ้งให้  ธปท.  แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

เมื่อได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลา  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ยื่นผ่าน  ธปท. 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว  ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้ แจงข้อเท็จจริงหรือน าส่ง
เอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหานั้น  และให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้ท าเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการเข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษทางปกครองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระบบการช าระเงิน  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) การกระท าทั้งหลายที่เข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว   
(๓) บทบัญญัติ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงินที่เห็นว่า   

ผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม   
ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้พิจารณาพยานหลักฐาน  ประกอบกับ

ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  (ถ้ามี)  แล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด  ให้คณะกรรมการมีค าสั่ง  
ยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด  ให้ พิจารณาก าหนดโทษทางปกครอง 
แล้วมีค าสั่งลงโทษทางปกครองต่อไป 

ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว 
ข้อ  ๑๐ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาด  

ตามข้อ  ๙  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการหรือเลขานุการ   
แล้วแต่กรณี  ด าเนินการหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในนามของคณะกรรมการได้  ซึ่งให้หมายความ
รวมถึงการด าเนินการหรือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) การลงนามในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา  หนังสือแจ้งก าหนดนัด  หรือหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณา   

(๒) การลงนามในหนังสือเชิญให้บุคคลใดมาชี้ แจงข้อ เท็จจริ ง   หรือให้ความเห็น   
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน   

(๓) การสอบและบันทึกค าชี้ แจงหรื อความ เห็นของผู้ ถู กกล่ าวหา   พยานบุคคล 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ  ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ ง 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  โดยประธานกรรมการและกรรมการหนึ่งคน  
ให้มีคนละหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมอาจออกเสียง 
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การก าหนดโทษทางปกครอง 

 
 

ข้อ  ๑๒ ในการพิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ผู้ถูกกล่าวหา  คณะกรรมการต้องค านึงถึงปัจจัย 
ดังต่อไปนี้   

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจ  หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือขาดความระมัดระวงั 
ตามสมควร   

(๒) ประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดหรือบุคคลอื่นได้รับหรือ 
จะได้รับจากการกระท านั้น 

(๓) ความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 
(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที่เคยใช้กับผู้ถูกสั่งปรับรายอื่นในความผิดท านองเดียวกัน 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา  หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล   

ให้หมายความรวมถึงประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ  
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด 

(๖) ข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที ่ 3 
ค าสั่งลงโทษทางปกครอง 

 
 

ข้อ  ๑๓ ค าสั่งลงโทษทางปกครองให้ท าเป็นหนังสือระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ท าค าสั่ง   
โทษทางปกครองที่ลง  รวมทั้งชื่อและลายมือชื่อของประธานกรรมการ 

ข้อ  ๑๔ ค าสั่งลงโทษทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  และเหตุผลนั้นอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าเป็นต้องระบุอีก 
(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน  แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกสั่งปรับร้องขอ 
ค าสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๕ ค าสั่งลงโทษทางปกครองให้มผีลใชย้ันตอ่ผู้ถกูสัง่ปรับตัง้แตข่ณะที่ผู้นั้นไดร้ับแจ้งเป็นต้นไป 

ส่วนที ่ 4 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ  ๑๖ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ผู้อุทธรณ ์
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง 

ส่วนที ่ 5 
การบงัคับโทษทางปกครอง 

 
 

ข้อ  ๑๗ เมื่อถึงก าหนดให้ช าระค่าปรับตามค าสั่งลงโทษทางปกครองแล้วไม่มีการช าระ 
โดยถูกต้องครบถ้วน  ให้  ธปท.  มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกสั่งปรับช าระภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้อง  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

เมื่อครบก าหนดเวลาให้น าเงินมาช าระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว  ถ้าผู้ถูกสั่งปรับไม่ช าระ  
หรือช าระค่าปรับไม่ครบถ้วน  ให้  ธปท.  ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  เพ่ือบังคับช าระค่าปรับทางปกครอง 

ข้อ  ๑๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



   

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครอง 
ที่  …. / …. 

เรื่อง  ค ำสั่งลงโทษปรับทำงปกครอง 

……………………………………………. 

ด้วยปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ.......................................มีกำรกระท ำ............................................... ...
อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ..............แห่งพระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน พ.ศ. 2560 และ ประกำศธนำคำร
แห่งประเทศไทย (เรื่อง........................................................................................... ..............................................) 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 และมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน 
พ.ศ. 2560 และข้อ...................แห่งประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและกำรมีค ำสั่งลงโทษ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน ลงวันที่............................คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษปรับ 
ทำงปกครองจึงมีค ำสั่งปรับทำงปกครอง..............................................เป็นจ ำนวนเงิน........................................บำท
(........................................................... ...........) ทั้งนี้ ให้น ำเงินค่ำปรับไปช ำระ ณ ................................................
ภำยใน...........วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งปรับไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งนี้ให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยยื่นฟ้องต่อศำลปกครอง 
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งนี้   

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

 
 
 

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

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช ำระค่ำปรับทำงปกครอง ขอให้ผู้ถูกสั่งปรับน ำค ำสั่งฉบับนี้ไปแสดงด้วย 
 


