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(ร่าง)
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ....
--------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี คณะกรรมการเปรียบเที ย บเพื่อท าหน้ าที่ เปรียบเทีย บในคดี
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
คณะกรรมการเปรียบเทียบ
-----------------------------------------

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑)
ประธานกรรมการ
๒)

กรรมการ

๓)

กรรมการ
(พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ข้อ ๔ คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีวาระดารงตาแหน่งคราวละสองปี และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้
ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีกาหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๑
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กรรมการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการ
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ กากับ ดูแล ติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจแต่งตั้งคณะทางานขึ้น คณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเพื่อดาเนินการอื่นตามที่
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
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอานาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระทาความผิด
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา รวมทั้ ง การด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ ตามที่ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบได้มีมติและมอบหมาย
(๑) รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ มาตรา ๖
มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ การ
พิจารณา
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา
๒
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ข้อ ๘ เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้น หรือ
กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และ
คณะกรรมการเห็ น ว่ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ ค วรถู ก ด าเนิ น คดี ท างศาลหรื อ ได้ รั บ โทษถึ ง จ าคุ ก ให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้กระทาความผิดภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่รู้การกระทาความผิดหรือ
ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนให้มาทาการเปรียบเทียบปรับ โดยจะต้องกาหนดระยะเวลาให้ผู้กระทา
ความผิดมาพบคณะอนุกรรมการอย่างช้าภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หนังสือแจ้งผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ เมื่อผู้กระทาความผิดมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการแล้วให้แจ้งข้อกล่าวหาในการ
กระทาความผิด วัน เวลา และสถานที่กระทาความผิด พร้อมแจ้งให้ผู้กระทาความผิดทราบว่าความผิดที่
เกิดขึ้นเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าผู้กระทาความผิดให้การรับสารภาพและยินยอมให้
เปรี ย บเที ย บปรั บ ให้ บั น ทึ ก ค าให้ ก ารของผู้ ก ระท าความผิ ด และบั น ทึ ก การเปรี ย บเที ย บ โดยจะต้ อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทาการ
บันทึกคาให้การของผู้กระทาความผิดและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตาม
แบบ ปทค. ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ให้เปรียบเทียบปรับกรรมการผู้จัดการ
ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ด้ ว ย โดยการเปรีย บเที ย บให้
ดาเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ แต่การบันทึกคาให้การและบันทึกการเปรียบเทียบให้
ดาเนิ น การแยกกันระหว่างนิ ติบุ คคลและกรรมการผู้ จัดการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิ ดชอบในการ
ดาเนินงานของนิติบุคคล
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้บันทึก
คาให้การไว้ หรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้ดาเนินคดีทางศาล ให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนิน การร้องทุกข์กล่าวโทษหรือส่ งเรื่องให้ พนักงานสอบสวนดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ดาเนินการภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับหรือเห็นควรให้
ดาเนินคดีทางศาลแล้วแต่กรณี
บันทึกคาให้การและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๓ ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๑๒ ให้ผู้กระทาความผิดชาระค่าปรับตามจานวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธินาคดีอาญามาฟ้อ งเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บันทึกการเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ ปทค. ๔ ท้ายประกาศนี้
หมวด ๓
การกาหนดค่าปรับ
----------------------------------------ข้ อ ๑๓ คณะกรรมการสามารถท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ ต ามที่
เห็นสมควร โดยควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาเพื่อเป็นการปราบปรามและป้องกันการ
กระทาความผิด เพื่อเป็นการตักเตือนหรือเพื่อเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓
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การกาหนดค่าปรับ ให้ คานึงถึงความหนักเบาแห่ งข้อหาและพฤติการณ์ แห่ งการกระทา
ความผิ ด ความเสี ย หายที่ ได้รั บ หรื อ ผลกระทบต่ อ สั งคมและผู้ ใช้ บ ริการ ตลอดจนอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปั ญ ญา การศึก ษาอบรม สุ ขภาพ อาชีพ ขนาดการลงทุ นของการประกอบกิจการ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของผู้กระทาความผิดประกอบด้วย ตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษอันควรแก่ก ารพิจารณาลดหรือเพิ่มโทษ คณะกรรมการอาจ
พิจารณากาหนดค่าปรับต่างไปจากบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับท้ายประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการดาเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทาความผิดให้เสร็จสิ้นโดยมิ
ชักช้าภายในกาหนดอายุความ โดยให้คานึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินคดีทางศาล กรณีที่ไม่อาจ
เปรียบเทียบปรับได้ด้วย
หมวด ๔
เบ็ตเตล็ด
-----------------------------------------

ข้อ ๑๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน...................... พ.ศ. ....

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔

(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบ ปทค. ๑

ที่ ดท ๐๒๐๒/

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....

เรื่อง

การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน

…………………………………………………………..

ด้วยพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ วยการกระท าความผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ................................................ ฐาน ....................................................... ซึ่งความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอให้ ..................................................................................
และ ................................................................. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้นไปพบคณะรรมการเปรียบเทียบที่สานักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เลขที่๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .......................... เดือน
............................ พ.ศ. ...................................... ในวันราชการก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบ
ปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในวันและเวลาที่กาหนดไว้ข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมจะส่งเรื่องให้พนั กงานสอบสวนดาเนินคดีตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(..............................................................................)
ประธานกรรมการเปรียบเทียบ
หมายเหตุ ความผิดกรณีนี้เป็นความผิดครั้งที่...............และเมื่อได้เสียค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๕

(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบ ปทค. ๒

บักทึกคาให้การของผู้กระทาความผิด
(กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ)
คดีที่ ....................../.............................

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

วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ .....................................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ................. ซอย ..................................................... ถนน .............................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................................. จังหวัด .................................................
โทรศัพท์ .................................. โดยมี .................................................................................................................................
เป็นผู้ได้รับมอบอานาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอานาจ
ที่ ..................................................... ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การดังนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา .....................................................................................................................................................................
ข้อหากระทาความผิดฐาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท
ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วมีมติ/คาสั่งให้ทาการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหา
แล้วขอให้การรับสารภาพว่าการะทาผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ทาการเปรียบเทียบปรับเป็น
จานวนเงิน ................................... บาท (............................................................................................................................)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรองรับว่า
๑. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บคดี ท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ เป็ น จ านวนเงิ น
....................................... บาท (...............................................................) โดยจะนาเงินค่าป รับตามจานวนดังกล่าวมา
ชาระภายในวันที่ .................. เดือน .......................... พ.ศ. ...........................................
๒. ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดกฎหมายให้ ถูกต้องแล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
กาหนด .......................... วัน เมื่อได้แก้ไขถูกต้องแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว
๓. หากข้าพเจ้าไม่นาเงินตามจานวนดังกล่าวในข้อ ๑ มาชาระภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ
๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระความผิดฟังแล้วรับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้ถูกกล่าวหา
)
ผู้เปรียบเทียบคดี
)

๖

(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
หมายเหตุ

ผู้บันทึก
)
พยาน
)

ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ งต้ อ งรั บ โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ๒๕๕๐ เป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบนี้โดยแยกเป็นสองฉบับ สาหรับกรณีนิติบุคคลฉบับหนึ่ง
และสาหรับกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว

๗

(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบ ปทค. ๓

บักทึกคาให้การของผู้กระทาความผิด
(กรณีไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ)
คดีที่ ....................../.............................

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

วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ .....................................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ................. ซอย ..................................................... ถนน .............................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................................. จังหวัด .................................................
โทรศัพท์ .................................. โดยมี .................................................................................................................................
เป็นผู้ได้รับมอบอานาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอานาจ
ที่ ..................................................... ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การดังนี้
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา .....................................................................................................................................................................
ข้อหากระทาความผิดฐาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท
ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วมีมติ/คาสั่งให้ทาการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหา
แล้วขอให้การรับสารภาพว่าการะทาผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ทาการเปรียบเทียบปรับเป็น
จานวนเงิน ................................... บาท (............................................................................................................................)
ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................
ได้รับทราบข้อกล่าวหาข้างต้นแล้วแต่ไม่ยินยอมให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดีทาการเปรียบเทียบ เนื่องจาก
[ ] ข้าพเจ้าไม่ได้กระทาความผิด
[ ] จานวนค่าปรับสูง
[ ] เหตุอื่นฯ (ให้ระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
คดี
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้ถูกกล่าวหา
)
ผู้เปรียบเทียบ
)
ผู้บันทึก
)
พยาน
)

๘

(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบ ปทค. ๔

บักทึกการเปรียบเทียบปรับ
คดีเปรียบเทียบที่ .................../..............

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

................................................................................................................. ผู้ถกู กล่าวหา
ระหว่าง
................................................................................................................... ผู้กระทาความผิด
ข้อกล่าวหา............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมแห่งคดี
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่.......................เดือน................................................................. พ.ศ. ..........................................
ณ สถานที่................................................................................เลขที่................................ถนน.............................................
ตาบล / แขวง ........................................... อาเภอ / เขต ............................................... จังหวัด .......................................
โทรศัพท์ผู้กระทาความผิด ...................................................................................................................................................
คดีนี้ผู้กระทาความผิดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา....................มีบทลงโทษตามมาตรา.....................................................
ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น ..............ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิ น .....................................................บาท ซึ่ งเป็ น ควา มผิ ด ที่
เปรี ย บเที ย บปรั บ ได้ แ ละยิ น ยอมให้ ท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น เงิ น ....................บาท
(..........................................................................)และผู้กระทาความผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนดังกล่ าว เมื่อวันที่
................ เดือน..................................... พ.ศ................... แล้ว
ลงชื่อ

ผู้ถูกเปรียบเทียบคดี
(

)

ลงชื่อ

ผู้เปรียบเทียบคดี
(

)

๙

