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ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อทําหน้าที่เปรียบเทียบในคดีความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  

มาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีเป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
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สังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายภายในกองกฎหมาย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
ข้อ ๕ ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเร่ืองราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  

หรือคณะทํางานตามข้อ  ๖  และจัดส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ  ติดตามและแจ้งผลการพิจารณา
ดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวนผู้เก่ียวข้อง   
หรือคณะทํางานตามข้อ  ๖  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ต่อไป 

การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการตามวรรคหนึ่งจะกระทําด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๖ เพื่อให้การพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และทั่วถึงในทุกภูมิภาคให้มีคณะทํางานคณะหนึ่งหรือหลายคณะในส่วนภูมิภาค  เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบ  หรือเพื่อ
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบ 

คณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน  
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้นเป็นกรรมการ  และให้พนักงานสอบสวนผู้ รับผิดชอบ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๗ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในกรุงเทพมหานคร  หรือ 
นอกราชอาณาจักรไทย  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ 
ให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในจังหวัดอื่นซึ่งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้คณะทํางานตามข้อ  ๖  เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและเสนอ
ความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่เลขานุการของคณะทํางานดังกล่าว 

ในกรณีบรรดาความผิดกระทําในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดหนึ่งกระทําท้องที่หนึ่ง 
แต่อีกส่วนหนึ่งกระทําในอีกท้องที่หนึ่ง  หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง  และกระทําต่อเนื่องกันในหลายท้องที่  
ให้คณะทํางานในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เก่ียวข้องมีอํานาจเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
การกระทําความผิดและเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทําการเปรียบเทียบที่ใดหรือมีปัญหาไม่แน่ว่าคณะทํางานตามข้อ  ๖  
คณะใดจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด  โดยคําชี้ขาดของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้เป็นที่สุด 
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาเงินและการนําส่งเงินค่าปรับที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศน้ี   
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมและให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการซึ่งเป็นผู้รับชําระ
ค่าปรับที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ เ ม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ รับเ ร่ืองขอให้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว   
ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าโดยให้คํานึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดําเนินคดีทางศาล  
กรณีที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้ด้วย 

ข้อ ๙ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจแสวงหา
ข้อเท็จจริง  เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดเท่าที่จําเป็นมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  และมีเหตุอันสมควรให้มีคําสั่ง
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา  โดยผู้ต้องหารับสารภาพและผู้เสียหายให้ความยินยอมให้ดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับได้ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีหนังสือแจ้งผู้ต้องหาภายในห้าวันทําการหรือภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําสั่งให้เปรียบเทียบปรับโดยจะต้อง
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนอย่างช้าภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

หนังสือแจ้งผู้ต้องหาตามวรรคหน่ึงให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๑  ท้ายประกาศน้ีไปพลางก่อน 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําหนังสือนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ต้องหามาแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแล้วให้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาในการกระทําความผิด  วัน  เวลา  และสถานที่กระทําความผิด  พร้อมแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า
ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้  ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอม 
ให้เปรียบเทียบปรับให้บันทึกคําให้การของผู้ต้องหาและบันทึกการเปรียบเทียบ 

บันทึกคําให้การของผู้ต้องหาและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๒  
ท้ายประกาศน้ีไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําบันทึกคําให้การนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติ บุคคลถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอม 
ให้เปรียบเทียบปรับ  ให้เปรียบเทียบปรับกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย  โดยการเปรียบเทียบให้ดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 
ในประกาศนี้  แต่การบันทึกคําให้การและบันทึกการเปรียบเทียบให้ดําเนินการแยกกันระหว่างนิติบุคคล
และกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ  ให้บันทึก
คําให้การไว้  หรือกรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นควรให้ดําเนินคดีทางศาล  ให้ส่งเร่ืองให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
โดยให้ดําเนินการภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
หรือเห็นควรให้ดําเนินคดีทางศาลแล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๔ ให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด   
ณ  สถานที่ตามข้อ  ๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระ
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บันทึกการเปรียบเทียบปรับตามวรรคหน่ึงให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๓  ท้ายประกาศนี้ไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําบันทึกการเปรียบเทียบปรับนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หากมีสิ่งของหรือวัตถุที่ใช้กระทําความผิด  พนักงานสอบสวนอาจดําเนินการริบหรือยึดตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๓ 
การกําหนดค่าปรับ 

 
 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ตามท่ี
เห็นสมควร  โดยควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาเพ่ือเป็นการปราบปรามและป้องกัน 
การกระทําความผิด  เพื่อเป็นการตักเตือนหรือเพื่อเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

การกําหนดค่าปรับให้คํานึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด
ความเสียหายที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมและผู้ใช้บริการ  ตลอดจนอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  
สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  อาชีพ  ขนาดการลงทุนของการประกอบกิจการ  และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  
ของผู้ต้องหา  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงแนวบรรทัดฐานการเปรียบเทียบปรับที่ผ่านมาประกอบด้วย 

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๖ การชําระค่าปรับตามคําสั่งเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ตามประกาศฉบับนี้  ไม่ให้ถือเป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายในการเรียกค่าเสียหายหรือดําเนินคดีทางแพ่ง
ตามมูลละเมิดหรือฐานความผิดอื่นที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

ข้อ ๑๗ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



 
แบบ ปทค. ๑ 

 
 
 
ท่ี ดศ ๐๒๐๒/ 

 
 

 
 
 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

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

เรื่อง การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เรียน ………………………………………………………….. 
 

 ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา .......................... ฐาน ....................................................... ซึ่งความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงขอให้ .................................................................................. และ 
................................................................. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวน ณ………………………………………………………………. 
เลขที่………………….......…………………………………………….……………………………………………………………….ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี ้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .......................... เดือน ............................ พ.ศ. ...................................... ในวันราชการกอ่น
เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในวันและเวลา 
ที่กําหนดไว้ข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
 

 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและไปพบพนักงานเจ้าหนา้ที่ภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 (..............................................................................) 
ประธานกรรมการเปรยีบเทยีบ 

 
 
 

หมายเหตุ  ความผิดกรณีนีเ้ปน็ความผิดครั้งที.่..............และเมื่อได้เสียค่าปรบัแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน            
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  



๒ 
 

 

แบบ ปทค. ๒ 
 
 
บักทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ) 
คดีท่ี ....................../............................. 

 
 

 
 
 
 
เขียนท่ี ........................................................... 
........................................................................ 

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ..................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ................. ซอย ..................................................... ถนน ............................................. 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โดยมี ................................................................................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอํานาจ 
ท่ี ..................................................... ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การ ดังนี้ 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ............................................................................................................................................................. 
ข้อหากระทําความผิดฐาน .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท 
ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วมีมติ/คําสั่งให้ทําการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ขอให้การรับสารภาพว่ากระทําผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ทําการเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงนิ 
...................................................... บาท (............................................................................................................................) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรองรับว่า 

๑ .  ข้ าพเจ้ า ยินยอมให้ผู้ มี อํ านาจเป รียบเ ทียบคดี ทําการเป รียบเ ทียบปรับเป็นจํ านวนเงิน 
....................................... บาท (...............................................................) โดยจะนําเงินค่าปรับตามจํานวนดังกล่าว 
มาชําระภายในวันท่ี .................. เดือน .......................... พ.ศ. ........................................... 

๒. ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขการกระทําอันเป็นความผิดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
กําหนด .......................... วัน เม่ือได้แก้ไขถูกต้องแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

๓. หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตามจํานวนดังกล่าวในข้อ ๑ มาชําระภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไม่ปฏิบัติตาม  
ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พนักงานสอบสวน ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 
ลงชื่อ    ผู้ต้องหา 
       (    ) 

ลงชื่อ    ผู้บันทึก 
       (    ) 

ลงชื่อ    ผู้เปรียบเทียบคดี 
       (    ) 

ลงชื่อ    พยาน  
       (    )   

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้ต้องหาซ่ึงต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบนี้โดยแยกเป็นสองฉบับ สําหรับกรณีนิติบุคคลฉบับหนึ่งและสําหรับ
กรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว 

  



๓ 
 

 

 แบบ ปทค. ๓
 
 
 
บักทึกการเปรียบเทียบปรับ 
คดีเปรียบเทียบท่ี ................../.............. 

 
 

 
 
 
 
ท่ีทําการเปรียบเทียบ
......................................................................
......................................................................

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

 
  ................................................................................................................. ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 

................................................................................................................... ผู้ต้องหา 

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

พฤติกรรมแห่งคดี
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 เหตุเกิดเม่ือวันท่ี.......................เดือน................................................................. พ.ศ. ..........................................
ณ สถานท่ี................................................................................เลขท่ี................................ถนน............................................. 
ตําบล / แขวง ........................................... อําเภอ / เขต ............................................... จังหวัด .......................................
โทรศัพท์ผู้ต้องหา................................................................................................................................................... 
 คดีนี้ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา....................มีบทลงโทษตามมาตรา.....................................................  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน..............ปี หรือปรับไม่เกิน.....................................บาท  ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบปรับได้
และยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน ....................บาท(........................................................) 
และผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนดังกล่าว เม่ือวันท่ี.............. เดือน..................................... พ.ศ................. แล้ว 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้ต้องหา 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้ชําระเงิน 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้เปรียบเทียบคดี 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้รับเงิน 

                      (                                 ) 
 


