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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการกระทำาความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร์ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 
๒๕๕๐

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ

ทำางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำาหนดคำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมตัิ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะคลา้ยกัน

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม



ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งกำาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรอือื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน

“ผู้ให้บรกิาร” หมายความวา่
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่
ก็ตาม

“ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการ
เข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะ
เป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความ
ผิดทางคอมพวิเตอร์”

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รฐัมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางคอมพวิเตอร์

                        

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เลขาธิการ



สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
กฎหมาย วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสังคมศาสตร์จำานวนสามคน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยูใ่นตำาแหน่งได้คราวละสี่ปี 
ให้ผู้แทนจากสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำานักงานกำากับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สำานักคดีเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำาความผิด
ทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี เป็นเลขานุการร่วมกัน

มาตรา ๗  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ มี
อำานาจหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความ
ผิดทางคอมพวิเตอร์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

(๒) ตดิตามดูแลการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผดิทางคอมพิวเตอร์
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญัติน้ี
(๔) เรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่ง

ใดมาเพื่อประกอบการพจิารณา
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการมีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นำาความในมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘  นอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความ

ผิดอันไดก้ระทำาโดยประมาท
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้พ้นจากตำาแหน่ง เน่ืองจากมีหรือเคยมีความ

ประพฤติเสื่อมเสียอย่างรา้ยแรงหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี



มาตรา ๙  ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอำานาจแต่งตั้งอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทน อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในตำาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงจึงจะ
เป็นองค์ประชุม

ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องน้ันอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา 
และการประชุมครั้งหลังน้ีมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งน้ีต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไวใ้นหนังสือนัดประชุมด้วย

มาตรา ๑๑  การนัดประชุมต้องทำาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่สามวัน เว้นแต่กรรมการน้ันจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว้ กรณีดังกลา่วน้ีจะทำาหนังสือแจ้ง
นัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงมิให้นำามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมอีำานาจออกคำาสั่งใด ๆ ตามความจำาเป็นได้

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการทำาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทำาหน้าที่แทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำาเนินการใด ๆ นอกจากการดำาเนินการประชุมให้
นำาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่



ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้

เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือวา่ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องน้ัน

มาตรา ๑๔  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า

กรรมการฝา่ยข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งน้ันไวด้้วย

หมวด ๒
ความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

                        

มาตรา ๑๕  ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ถ้าการกระทำา ความผิดตามวรรคหน่ึง ได้กระทำา ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล
คอมพวิเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการน้ันมิได้มีไวส้ำาหรับตน ต้องระวางโทษจำา
คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๖ ผู้ใดสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อผู้อื่น ตอ้งระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๗  ผู้ใดล่วงรู้วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ
ป้องกันการเข้าถึงที่ผู้อื่นจัดทำาข้ึนโดยเฉพาะ ถ้านำาวิธีการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๘  ผู้ใดกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
อาศัยชุดคำาสั่ง เพื่อดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๙  ผู้ใดทำาให้เสียหาย ทำาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน ซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  
หรือทั้งจำาทั้งปรับ



มาตรา ๒๐  ผู้ใดกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำางานของระบบคอมพวิเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๒๑  ผู้ใดสง่ข้อมลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นจำานวนตามหลกัเกณฑท์ี่
รฐัมนตรปีระกาศกำาหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำาคาญ และโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อ
ปฏิเสธการตอบรับได้ ตอ้งระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอันยอมความได้

มาตรา ๒๒  ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน
ภายหลังและไม่ว่าจะเกดิข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

(๒) เป็นการกระทำาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ 
หรือเป็นการกระทำาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ถ้าการกระทำาความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๒๓  ผู้ใดผลติ จำาหน่าย จา่ยแจก ทำาซำ้า มีไว้ หรือทำาให้แพร่หลายโดยประการใด ซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคำาสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทำาข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำาความ
ผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๒๔  ผู้ใดกระทำาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืทั้งจำาทั้งปรับ

(๑) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๒) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ



มั่นคงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผดิเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๓) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล

คอมพวิเตอร์น้ันประชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๓) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) 

(๒) หรือ (๓)

มาตรา ๒๕  ผู้ใดครอบครองข้อมลูคอมพวิเตอร์ซ่ึงมลีกัษณะอนัลามกทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็หรอื
เยาวชน ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหกปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำาให้บุคคล
อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย หรือเพื่อให้ผู้หน่ึงผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น
ข้อมูลที่แท้จริง ตอ้งระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส 

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทกุข์ได้ และให้ถือวา่เป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๒๗  ผูใ้ห้บรกิารหรอืผูด้แูลระบบ ผูใ้ดจงใจหรอืยนิยอมให้มกีารกระทำาความผดิตาม
มาตรา ๒๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางเช่นเดียวกับผู้กระทำาความผิดตาม
มาตรา ๒๔

มาตรา ๒๘  ผู้ดูแลระบบผู้ใดอาศัยอำานาจหน้าที่ของตนกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมา
ตราน้ันๆ กึง่หน่ึง

มาตรา ๒๙  ผู้ใดกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำาความผิดน้ันเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดข้ึนหรือผู้เสีย

หายไดร้้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำาความผิดน้ันเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้

เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจกัร



มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิด พนักงานสอบสวนอาจ
ร้องขอให้สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว

หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
                        

มาตรา ๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อ
ไปน้ี เฉพาะที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผดิและหาตัวผู้กระทำาความ
ผิด

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดทีอ่ยู่ในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพวิเตอร์หรอืจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ตอ้งเก็บตามมาตรา ๓๙ หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บรกิารให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๔) ทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๕) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
คอมพวิเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณด์ังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทำาความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตวัผู้กระทำาความผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพวิเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำาเป็นให้ด้วยก็ได้

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
รหัสลับของข้อมูลคอมพวิเตอร์ ทำาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการถอดรหัส



ลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำาเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบราย

ละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๓๒  การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจเพื่อมีคำาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตาม
คำาร้อง ทั้งน้ี คำาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดกระทำาหรือกำาลังจะกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใด
อันเป็นความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี เหตทุี่ต้องใชอ้ำานาจ ลักษณะของการกระทำาความผดิ รายละเอียดเกี่ยว
กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำาความผิดและผู้กระทำาความผิดเท่าที่สามารถระบุได้ประกอบคำาร้องด้วย ในการ
พิจารณาคำาร้องให้ศาลพิจารณาคำาร้องดังกลา่วโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคำาสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำาเนินการตามคำาสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
สำาเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำาให้ต้องใช้อำานาจตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์ น้ันไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่น้ัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำาเนาบันทึกน้ันให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดัง
กล่าวในทันทีที่กระทำาได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำาเนินการตามมาตรา ๓๑  (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ส่งสำาเนาบันทึกรายละเอียดการดำาเนินการและเหตุผลแห่งการดำาเนินการให้ศาลที่มีเขตอำานาจภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

การทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๓๑ (๔) ให้กระทำาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อได้วา่มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการดำาเนินกิจการของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจำาเป็น

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๓๑ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำาเนาหนังสือแสดงการยึด
หรืออายดัมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสั่ง
อายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจำาเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน ให้ยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขต
อำานาจเพื่อขอขยายเวลาอายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน เมื่อหมดความจำาเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรอืถอนการอายัดโดยพลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นการทำาให้แพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำาหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล



ธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีอาจยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจขอให้มีคำาสั่งใดๆ เพื่อระงับการทำาให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันได้ โดยคำาร้องต้องระบุเหตุที่ต้องใช้อำานาจ ลักษณะของการกระทำาความผิด ข้ันตอน วิธีการ 
ระยะเวลาดำาเนินการ และมพียานหลักฐานตามสมควรเชื่อไดว้่าบุคคลใดกระทำาหรือกำาลังจะกระทำาการอย่าง
หน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิดประกอบคำาร้องดว้ย

ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งใดๆ เพื่อระงับการทำาให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการระงับการทำาให้แพร่หลายน้ันเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำาให้แพร่หลาย
ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำาเนินการตามวรรคสองส่งสำาเนาบันทึกราย
ละเอียดการดำาเนินการและเหตุผลแห่งการดำาเนินการให้ศาลที่มีเขตอำานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา
ลงมือดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำาสั่งไม่พึง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจเพื่อขอให้มีคำาสั่งห้ามจำาหน่าย
หรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันระงับการใช้ ทำาลายหรือแก้ไขข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันได้ หรือจะกำาหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำาสั่งไม่พึงประสงค์ดัง
กล่าวก็ได้

ชุดคำาสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคำาสั่งที่มีผลทำาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง 
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำาสั่งที่กำาหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี เว้นแต่
เป็นชุดคำาสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำาสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ ให้แก่บุคคลใด

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการกระทำาเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินคดีกับผู้กระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
อำานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

เมื่อมีเหตุจำาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจยื่นคำาร้องต่อ
ศาลเพื่อขอใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ใน
การดำาเนินคดตีามกฎหมายอื่น ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเกินสมควร

พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก



หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๓๖  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำา โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้ง
ปรับ

มาตรา ๓๗  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้
บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อผู้หน่ึงผู้ใด ตอ้งระวางโทษจำาคุกไม่
เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๓๘  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้า
หน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วธิีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวา่ดว้ยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมชิอบประการอื่น

มาตรา ๓๙  ผูใ้ห้บรกิารต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเกา้สิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเกา้สิบวันแต่ไม่เกินหน่ึงปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราว
ก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้
บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุด
ลง

ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๓๑ 
หรือมาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของศาลตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและ
ปรับเป็นรายวันอกีไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๔๑  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจาก



บุคคลที่คณะกรรมการเสนอรายชื่อจากผู้มีความรู้และความชำานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรกีำาหนด

มาตรา ๔๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อพบหรือเชื่อว่าเกิดการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานสอบสวนอาจ
ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิด และพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำาตัวต่อบุคคลซ่ึง
เกี่ยวข้อง

บัตรประจำาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.......................................
นายกรัฐมนตรี


