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๑ 
 

 
(ร่าง) 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. .... 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบเพ่ือท าหน้าที่เปรียบเทียบในคดี
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม         
ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

----------------------------------------- 
 
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑)       ประธานกรรมการ 

       
๒)       กรรมการ 

       
๓)       กรรมการ 

 (พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 
ให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น

กรรมการและเลขานุการ 
ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ข้อ ๔ คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และกรรมการ       

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 
ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
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๒ 
 

กรรมการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง

ห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการ

ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการ 
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ติดตาม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๕ 
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจแต่งตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ          
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเพ่ือด าเนินการอ่ืนตามที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบมอบหมายก็ได้ 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเปรียบเทียบคดี 
----------------------------------------- 

 
ข้อ ๗ ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิด  

เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งการด าเนินการดังต่อไปนี้ ตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบไดม้ีมตแิละมอบหมาย 

(๑) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ 
มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗          
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือประกอบ  การ
พิจารณา 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง 
เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา 



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๓ 
 

ข้อ ๘ เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หรือ
กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และ
คณะกรรมการเห็นว่าผู้กระท าความผิดไม่ควรถูกด าเนินคดีทางศาลหรือได้รับโทษถึงจ าคุกให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้กระท าความผิดภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่รู้การกระท าความผิดหรือ
ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนให้มาท าการเปรียบเทียบปรับ โดยจะต้องก าหนดระยะเวลาให้ผู้กระท า
ความผิดมาพบคณะอนุกรรมการอย่างช้าภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

หนังสือแจ้งผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๑ ท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๙ เมื่อผู้กระท าความผิดมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการแล้วให้แจ้งข้อกล่าวหาในการ

กระท าความผิด วัน เวลา และสถานที่กระท าความผิด พร้อมแจ้งให้ผู้กระท าความผิดทราบว่าความผิดที่
เกิดขึ้นเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าผู้กระท าความผิดให้การรับสารภาพและยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับให้บันทึกค าให้การของผู้กระท าความผิดและบันทึกการเปรียบเทียบ  โดยจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันท าการ 

บันทึกค าให้การของผู้กระท าความผิดและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตาม
แบบ ปทค. ๒ ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ให้เปรียบเทียบปรับกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย โดยการเปรียบเทียบให้
ด าเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ แต่การบันทึกค าให้การและบันทึกการเปรียบเทียบให้
ด าเนินการแยกกันระหว่างนิติบุคคลและกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคล 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้บันทึก
ค าให้การไว้ หรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้ด าเนินคดีทางศาล ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยให้ด าเนินการภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับหรือเห็นควรให้
ด าเนินคดีทางศาลแล้วแต่กรณี 

บันทึกค าให้การและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๓ ท้าย
ประกาศนี ้

ข้อ ๑๒ ให้ผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับตามจ านวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

บันทึกการเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๔ ท้ายประกาศนี้ 
 

หมวด ๓ 
การก าหนดค่าปรับ 

----------------------------------------- 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสามารถท าการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดได้ตามที่

เห็นสมควร โดยควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาเพ่ือเป็นการปราบปรามและป้องกันการ
กระท าความผิด เพ่ือเป็นการตักเตือนหรือเพ่ือเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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การก าหนดค่าปรับให้ค านึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผิดความเสียหายที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมและผู้ใช้บริการ ตลอดจนอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ อาชีพ ขนาดการลงทุนของการประกอบกิจการ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ของผู้กระท าความผิดประกอบด้วย ตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษอันควรแก่การพิจารณาลดหรือเพ่ิมโทษ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาก าหนดค่าปรับต่างไปจากบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับท้ายประกาศนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดให้เสร็จสิ้นโดยมิ
ชักช้าภายในก าหนดอายุความ โดยให้ค านึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินคดีทางศาล กรณีที่ไม่อาจ
เปรียบเทียบปรับได้ด้วย 
 

หมวด ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

----------------------------------------- 
 
ข้อ ๑๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่      เดือน...................... พ.ศ.  .... 
 
 
 

    (                             ) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๕ 
 

แบบ ปทค. ๑ 

 
 
 

ที่ ดท ๐๒๐๒/  

 
 

 
 
 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

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

เรื่อง การเปรียบเทียบปรบัตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เรียน ………………………………………………………….. 
 

 ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ................................................ ฐาน ....................................................... ซึ่งความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอให้ .................................................................................. 
และ ................................................................. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นไปพบคณะรรมการเปรียบเทียบที่ส านักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เลขที่๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .......................... เดือน 
............................ พ.ศ. ...................................... ในวันราชการก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อด าเนินการเปรียบเทียบ
ปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและไปพบพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วข้างตน้ด้วย 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (..............................................................................) 
ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 

 
หมายเหตุ  ความผิดกรณนีี้เป็นความผิดคร้ังที่...............และเมื่อได้เสียค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน            
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๖ 
 

แบบ ปทค. ๒ 

 
 
บักทึกค าให้การของผู้กระท าความผิด 
(กรณียินยอมให้เปรยีบเทียบปรับ) 

คดีที่ ....................../.............................  

 
 

 
 
 

 
เขียนที่ ........................................................... 
........................................................................ 

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที ่................. ซอย ..................................................... ถนน ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โดยมี ................................................................................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอ านาจ 
ที่ ..................................................... ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การดังน้ี 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ..................................................................................................................................................................... 
ข้อหากระท าความผิดฐาน .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท 
ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วมีมติ/ค าสั่งให้ท าการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหา
แล้วขอให้การรับสารภาพว่าการะท าผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ท าการเปรียบเทียบปรับเป็น
จ านวนเงิน ................................... บาท (............................................................................................................................) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรองรับว่า 

๑ . ข้ าพ เจ้ ายินยอมให้ ผู้ มี อ านาจเปรียบ เที ยบคดีท าการเปรียบ เทียบปรับ เป็ นจ านวนเงิน 
....................................... บาท (...............................................................) โดยจะน าเงินค่าป รับตามจ านวนดังกล่าวมา
ช าระภายในวันท่ี .................. เดือน .......................... พ.ศ. ........................................... 

๒. ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
ก าหนด .......................... วัน เมื่อได้แก้ไขถูกต้องแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

๓. หากข้าพเจ้าไม่น าเงินตามจ านวนดังกล่าวในข้อ ๑ มาช าระภายในเวลาที่ก าหนดหรอืไม่ปฏบิัติตาม ข้อ 
๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระความผดิฟังแล้วรับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
โดยมไิด้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

  
ลงช่ือ    ผู้ถูกกล่าวหา 
       (    ) 

 ลงช่ือ    ผู้เปรยีบเทียบคด ี
       (    ) 

  
 
 
 



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๗ 
 

ลงช่ือ    ผู้บันทึก 
       (    ) 

  
ลงช่ือ    พยาน  
(    ) 
  

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ๒๕๕๐ เป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบนี้โดยแยกเป็นสองฉบับ ส าหรับกรณีนิติบุคคลฉบับหนึ่ง
และส าหรับกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว 

 
  



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๘ 
 

แบบ ปทค. ๓ 

 
 
บักทึกค าให้การของผู้กระท าความผิด 
(กรณีไม่ยินยอมใหเ้ปรียบเทียบปรบั) 

คดีที่ ....................../.............................  

 
 

 
 
 

 
เขียนที่ ........................................................... 
........................................................................ 

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที ่................. ซอย ..................................................... ถนน ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โดยมี ................................................................................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอ านาจ 
ที่ ..................................................... ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การดังน้ี 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ..................................................................................................................................................................... 
ข้อหากระท าความผิดฐาน .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท 
ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วมีมติ/ค าสั่งให้ท าการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหา
แล้วขอให้การรับสารภาพว่าการะท าผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ท าการเปรียบเทียบปรับเป็น
จ านวนเงิน ................................... บาท (............................................................................................................................) 
 ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................
ได้รับทราบข้อกล่าวหาข้างต้นแล้วแต่ไม่ยินยอมให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีท าการเปรียบเทียบ เนื่องจาก 
 [    ] ข้าพเจ้าไม่ได้กระท าความผิด 
 [    ] จ านวนค่าปรับสูง 

[    ] เหตุอื่นฯ (ให้ระบุ)  
.............................................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ    ผู้ถูกกล่าวหา 
      (    ) 

 ลงช่ือ    ผู้เปรยีบเทียบ
คด ี
      (    ) 

 ลงช่ือ    ผู้บันทึก 
      (    ) 

 ลงช่ือ    พยาน  
       (    ) 
  



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๙ 
 

แบบ ปทค. ๔ 

 
 
 
บักทึกการเปรียบเทียบปรับ 

คดเีปรียบเทียบที่ .................../..............  

 
 

 
 
 

 
ที่ท าการเปรียบเทียบ
....................................................................... 
........................................................................ 

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

 
  ................................................................................................................. ผู้ถกูกลา่วหา 

ระหวา่ง 
................................................................................................................... ผู้กระท าความผิด 

 ข้อกล่าวหา............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

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

 พฤติกรรมแห่งคดี 
.............................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 เหตุเกดิเมื่อวันที่.......................เดอืน................................................................. พ.ศ. ..........................................
ณ สถานท่ี................................................................................เลขท่ี................................ถนน............................................. 
ต าบล / แขวง ........................................... อ าเภอ / เขต ............................................... จังหวัด .......................................
โทรศัพทผ์ู้กระท าความผิด ................................................................................................................................................... 
 คดีนี้ผู้กระท าความผิดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา....................มีบทลงโทษตามมาตรา..................................................... 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน..............ปี หรือปรับไม่เกิน.....................................................บาท  ซึ่งเป็นควา มผิดที่
เปรียบ เทียบปรับ ได้และยินยอมให้ท าการเปรียบ เทียบปรับผู้ กระท าความผิดเป็น เงิน ....................บาท 
(..........................................................................)และผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนดังกล่าว เมื่อวันที่
................ เดือน..................................... พ.ศ................... แล้ว 
 
     ลงช่ือ     ผู้ถูกเปรียบเทียบคดี 

                       (                               ) 
 

ลงช่ือ     ผู้เปรียบเทียบคดี 
                                              (                                 ) 


