
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร 
จังหวัดภูเก็ต 

ว่าดว้ยขัน้ตอน  วธิีการ  และอัตราการเปรียบเทียบคด ี พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี  พ.ศ.  2547  ลงวันที่   
6  สิงหาคม  พ.ศ.  2547  โดยก าหนดให้พาณิชย์จังหวัด  ในฐานะหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ   
ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  มีอ านาจก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และอัตราการเปรียบเทียบคดี 
ส าหรับความผิดที่มี โทษปรับสถานเดียว   หรือที่มี โทษปรับหรือจ าคุกไม่ เกินหนึ่งปี   และปรับ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542  โดยความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  นั้น 

เพ่ือให้การเปรียบเทียบคดีดังกล่าวด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และเป็นระบบ  
อีกทั้งไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  (3)  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542  และข้อ  7  (2)  แห่งระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการการเปรียบเทียบคดี  พ.ศ.  2547  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2565  ได้มีมติ
เห็นชอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   จังหวัดภูเก็ต   
ว่าด้วยขั้นตอน  วิธีการ  และอัตราการเปรียบเทียบคดี  พ.ศ.  2565  พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต  ในฐานะ
หัวหน้ าส านักงานคณะกรรมการส่วนจั งหวัดว่ าด้วยราคาสินค้าและบริการ   จั งหวัดภู เก็ต   
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   จังหวัดภูเก็ต   
จึงก าหนดขั้นตอน  วิธีการ  และอัตราการเปรียบเทียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ  จังหวัดภูเก็ต  ว่าด้วยขั้นตอน  วิธีการ  และอัตราการเปรียบเทียบคดี  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต  นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   

จังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



“หัวหน้าส านักงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วย   
ราคาสินค้าและบริการ  จังหวัดภูเก็ต  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542 

“ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง   
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ให้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542 

ข้อ 5 ความผิดที่เปรียบเทียบคดีได้ตามระเบียบนี้   เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  
หรือที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
พ.ศ.  2542  ที่เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตจังหวัดภูเก็ต 

ข้อ 6 การก าหนดเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบคดี  ให้เป็นไปตามอัตราการเปรียบเทียบ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   ก าหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข  1   
แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   
ออกประกาศก าหนดช่วงระยะเวลาในการก ากับดูแลและติดตาม  ความเคลื่อนไหวราคาสินค้าเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  ให้ก าหนดเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบคดี
เป็นไปตามอัตราการเปรียบเทียบที่ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ก าหนดไว้
ตามบัญชีหมายเลข  2  แนบท้ายระเบียบนี้  และหากกระท าความผิดซ้ าในโทษฐานเดียวกันนั้นอีก  
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ให้ก าหนดเงินค่าปรับเป็นสองเท่าของเงินค่าปรับครั้งก่อน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
อัตราโทษที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 7 ในการจัดท าบันทึกการเปรียบเทียบคดี  (แบบ  ปค.1)  บันทึกยินยอมช าระค่าปรับ
ล่วงหน้า  (แบบ  ปค.2)  และบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาช าระค่าปรับ  (แบบ  ปค.3)  ให้ใช้ตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  2 
การปฏิบตัิในการเปรียบเทียบคด ี

 
 

ข้อ 8 เมื่อมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542   
เกิดขึ้น  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตจังหวัดภูเก็ตที่ท าการเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้จับกุมแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงข้อกล่าวหา  และชี้แจงให้ทราบว่าเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ 
พร้อมกับสอบถามความยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ต้องหา  ไม่ยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
น าตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 
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ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
น าตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี  เพื่อด าเนินการเปรียบเทียบคดีต่อไป 

ข้อ 11 ในการเปรียบเทียบคดี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมน าเสนอบันทึกการจับกุม   
และบันทึกการเปรียบเทียบคดีต่อผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีเพ่ือสั่งเปรียบเทียบ   และเมื่อผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดีสั่งเปรียบเทียบ  โดยก าหนดเงินค่าปรับแล้ว  ให้แจ้งผู้ต้องหาทราบเพ่ือช าระเงินค่าปรับ
ตามค าสั่งเปรียบเทียบ 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมช าระค่าปรับตามค าสั่งเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
น าตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่สามารถช าระค่าปรับในวันที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีมีค าสั่ง
เปรียบเทียบได้  โดยผู้ต้องหาขอช าระค่าปรับภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
มีค าสั่งเปรียบเทียบคดี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจัดท าบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาช าระค่าปรับ 
ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อรับสภาพความผิดไว้เป็นหลักฐาน 

หากผู้ต้องหาไม่น าเงินมาช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม  
บันทึกต่อท้ายไว้ในบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาช าระค่าปรับแล้วน าเสนอหัวหน้าส านักงานฯ  เพ่ือส่งเรื่อง 
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีผู้ต้องหานั้นต่อไป 

ข้อ 13 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาที่ยินยอมให้เปรียบเทียบและยินยอมช าระ  
ค่าปรับล่วงหน้าตามอัตราการเปรียบเทียบที่หัวหน้าส านักงานฯ  ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จัดท าบันทึกยินยอมช าระค่าปรับล่วงหน้าให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งช าระ 
ค่าปรับล่วงหน้าได้ 

ข้อ 14 การรับเงิน  การน าเงินส่งคลัง  การออกใบเสร็จรับเงินที่ผู้ต้องหาช าระค่าปรับ   
และการด าเนินการเกี่ยวกับเงินค่าปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ  นั้น 

ข้อ 15 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  2542  ที่ท าการเปรียบเทียบได้  แต่มิใช่เป็นการกระท าความผิดซึ่งหน้า   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  พร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อหัวหน้า
ส านักงานฯ  เพ่ือออกหนังสือเรียกตามระเบียบว่าด้วยการ  นั้น  ให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริง   
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับว่าได้กระท าความผิดจริง 
และยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหา  หรือไม่ยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบ  เมื่อไม่ยินยอม
ช าระค่าปรับตามค าสั่งเปรียบเทียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อหัวหน้าส านักงานฯ  เพ่ือพิจารณา
ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีสมุดรับค ากล่าวโทษเพ่ือลงรับคดีเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้กล่าวโทษ  ชื่อผู้ต้องหา  ที่อยู่  ข้อหาในการกระท าความผิด  วัน  เวลา  
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และสถานที่ที่เกิดเหตุและจับกุม  รวมทั้งจ านวนเงินค่าปรับ  ทั้งคดีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและ
ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  ตลอดจนรับผิดชอบในการเก็บรักษาส านวนการเปรียบเทียบคดีที่เสร็จคดี   
และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ภายในก าหนดอายุความ  และติดตามผลคดีที่ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ  หรือระเบียบนี้  มิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ 
ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 

วรนิษฐ์  อภิรัฐจริวงษ ์  
พาณิชย์จังหวดัภูเกต็ 

หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวดัว่าดว้ยราคาสินค้าและบริการ 
จังหวดัภูเกต็ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 

บัญชีหมายเลข 1 
อัตราการเปรียบเทียบคดี 

แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสว่นจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต 
ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

ประเภทผู้ประกอบการ 

ฐานความผิดและจํานวนเงินค่าปรับ 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

ตามมาตรา 18 (1) 
ขัดขวางการปฏิบัติงาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 18 (2),(3) และ

มาตรา 21 

ไม่อํานวยความสะดวก
แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่

ตาม มาตรา 19 

ไม่แจ้งรายงานตาม 
มาตรา 25 (5) และ 
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง 

ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 
ตามมาตรา 28 

แผงลอย,หรือเร่ขายโดย  
ยานพาหนะ 
 
ร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
 
นิติบุคคล 
 
กรรมการผู้จัดการ หรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน
ของนิติบุคคล 

 
200 บาท 

 
500 บาท 

 
1,500 บาท 

 
 
 
 

1,500 บาท 

 
300 บาท 

 
1,000 บาท 

 
- 
 
 
 
 

1,500 บาท 

 
100 บาท 

 
300 บาท 

 
- 
 
 
 
 

1,500 บาท 

 
- 
 

1,000 บาท 
 

1,500 บาท 
 
 
 
 

1,500  บาท 

 
200 บาท 

 
1,000 บาท 

 
1,500 บาท 

 
 
 
 

1,500 บาท 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๐๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๗๖๑๓



 

 

บัญชีหมายเลข 2 
อัตราการเปรียบเทียบคดี 

แนบท้ายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต  
ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ประเภทผู้ประกอบการ 

ฐานความผิดและจํานวนเงินค่าปรับ 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

ตามมาตรา 18 (1) 
ขัดขวางการปฏิบัติงาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 18 (2),(3) และ

มาตรา 21 

ไม่อํานวยความสะดวก
แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่

ตาม มาตรา 19 

ไม่แจ้งรายงานตาม 
มาตรา 25 (5) และ 
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง 

ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 
ตามมาตรา 28 

แผงลอย,หรือเร่ขายโดย  
ยานพาหนะ 
 
ร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
 
นิติบุคคล 
 
กรรมการผู้จัดการ หรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน
ของนิติบุคคล 

 
400 บาท 

 
1,000 บาท 

 
2,500 บาท 

 
 
 
 

2,500 บาท 

 
600 บาท 

 
2,000 บาท 

 
- 
 
 
 
 

3,000 บาท 

 
200 บาท 

 
600 บาท 

 
- 
 
 
 
 

2,000 บาท 

 
- 
 

2,000 บาท 
 

3,000 บาท 
 
 
 
 

3,000 บาท 

 
400 บาท 

 
2,000 บาท 

 
3,000 บาท 

 
 
 
 

3,000 บาท 
* เป็นอัตราโทษสูงสุด 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๐๑๗ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๗๖๑๓ 



 

 

 
บันทึกการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร พ.ศ. 2552 

--------------------------------------------- 
 

คดีที่..................../25......       สํา นักงานคณะกรรมการ  
         ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า 
         และบริการ จังหวัดภูเก็ต 

   วันที่..............เดือน...............................พ.ศ................ 
 

  ...............................................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวโทษ 
ข้อกล่าวหาระหว่าง 
  ...............................................................................................ผู้ต้องหา 
  กล่าวหา เมื่อวันที่.............เดือน.......................................พ.ศ....................เวลา................น. 
ผู้ต้องหาคือ....................................................................................................................................................... 
ได้กระทําการ.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทุกประการ และยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบ เหตุเกิดที่.......... 
.........................................................เลขที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน............................ 
ตําบล................................................อําเภอ......................................................จังหวัด.................................... 
  บันทึกน้ี ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน 
 
    ลงช่ือ............................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวโทษ 
           (...........................................................................)    

ลงช่ือ............................................................................ผู้ต้องหา 
           (...........................................................................)    

ลงช่ือ............................................................................พยาน 
           (...........................................................................)    

ลงช่ือ............................................................................พยาน 
           (...........................................................................)    
 
คําสั่งประธาน กจร./พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
ให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา 
 
เป็นเงิน..................................................................................................บาท 
(......................................................................................................................) 
 
ลงชื่อ.............................................................................................................. 
       (............................................................................................................) 
ตําแหน่ง........................................................................................................ 

ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว 
 
            ยินยอมชําระค่าปรับ ตามใบเสร็จรับเงิน 
                      เล่มท่ี...........................เลขท่ี................. 
            ไม่ยินยอมชําระค่าปรับ 
            ขอเลื่อนระยะเวลาชําระค่าปรับ 
 
         ลงชื่อ........................................................................ผู้ต้องหา 
               (.........................................................................) 

แบบ ปค. 1 



 

 

 
บันทึกการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร พ.ศ. ๒๕๔๒  

(กรณีผู้ต้องหายินยอมชําระเงินค่าปรับล่วงหน้า) 
 

คดีท่ี..................../25......            สํานั ก งานคณะกรรมการ  
              ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า 
              และบริการ จังหวัดภูเก็ต 

   วันท่ี..............เดือน............................................พ.ศ................. 
 

  ข้าพเจ้า………………….……………….………........................…………อายุ……...…..….ปี เชื้อชาติ......................... 
สัญชาติ….……………..……....…อาชีพ……………………………........………………………อยู่บ้านเลขที่……….......................……….…........ 
ถนน...............................................ตําบล/แขวง………………………...……….……….......…อําเภอ/เขต…………….……...……….………. 
จังหวัด...............................................ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………….…….....................………………………………………. 
ออกให้ ณ ………………...............................................................................................................................……………………………. 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี...................................................................................................................................... 
ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้ารับทราบแล้วขอให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทุกประการ เหตุเกิดท่ี..................................................................... 
เลขท่ี...............ถนน.............................ตําบล...................................อําเภอ..............................จังหวัด...................................... 
  ข้าพเจ้าประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอเลขาธิการ/พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
ทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ยบ เป รี ย บ เ ที ยบ โ ด ยข้ า พ เ จ้ า ข อ ใ ห้ พนั ก ง าน เ จ้ า หน้ า ท่ี รั บ ชํ า ร ะ เ งิ น ค่ า ป รั บ ล่ ว ง หน้ า  
จํานวน.........................................................บาท (...................................................................) ไว้ก่อนประธาน กจร./พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีสั่งเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับด้วย 
  หากปรากฏภายหลังว่าประธาน กจร./พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีได้สั่งเปรียบเทียบ 
โดยกําหนดอัตราค่าปรับสูงกว่าท่ีข้าพเจ้าได้ชําระไว้ก่อนแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะชําระในส่วนท่ียังขาดอยู่ ภายในกําหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีประธาน กจร./พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจเปรียบเทียบคดีสั่งเปรียบเทียบ  
หากข้าพเจ้าไม่ชําระขอให้ดําเนินคดีแก่ข้าพเจ้าตามกฎหมายต่อไป 
  บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้อ่านให้ผู้ ต้องหาฟังแล้ว ขอรับว่าถูกต้องทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
         ลงชื่อ............................................................................ผู้ต้องหา 
                      (...............................................................)  
   

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

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

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

แบบ ปค. 2 

คําส่ังประธาน กจร./พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดี 
 
ให้เปรียบเทียบผู้ต้องหา 
เป็นเงิน....................................................................บาท 
(.....................................................................................) 
ลงชื่อ............................................................................... 
      (.............................................................................) 
ตําแหน่ง......................................................................... 



 

 

 
บนัทกึขอเลื่อนระยะเวลาชาํระค่าปรบั 

 
 

คดีท่ี..................../25......            สํานั ก งานคณะกรรมการ  
              ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า 
              และบริการ จังหวัดภูเก็ต 

   วันท่ี..............เดือน............................................พ.ศ................. 
 

  ข้าพเจ้า………………….……………….………........................…………อายุ……...…..….ปี เชื้อชาติ......................... 
สัญชาติ….……....…อาชีพ……....………………………อยู่บ้านเลขที่………...........ซอย............……….…....ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง………………………...……….……….......…อําเภอ/เขต…………….……...……….……จังหวัด..............................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………….…….....................……………………………………….ออกให้ ณ ………………........................ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี...................................................................................................................................... 
ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าทราบแล้ว รับว่าได้กระทําความผิดจริง ขอให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทุกประการ 
เลขท่ี...............ถนน.............................ตําบล...................................อําเภอ..............................จังหวัด...................................... 
  ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยว่าประธาน กจร./พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีได้สั่งเปรียบเทียบ
ปรับข้าพเจ้าเป็นจํานวนเงิน.........................................................บาท (....................................................................................) 
  แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถชําระค่าปรับภายในวันนี้ได้ จึงขอเลื่อนระยะเวลาชําระค่าปรับ โดยจะนํามาชําระ
ให้ภายในวันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ....................หากข้าพเจ้าไม่นําเงินค่าปรับตามจํานวนดังกล่าว 
มาชําระภายในวันท่ีกําหนดนี้ให้ดําเนินคดีกับข้าพเจ้าตามกฎหมายต่อไป 
  บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับว่าถูกต้องทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
         ลงชื่อ............................................................................ผู้ต้องหา 
                      (...............................................................)  
   

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

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

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

แบบ ปค. 3 

บันทึกพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 

...........................................................................

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

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


