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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
........................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒๕๕๐

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ
ทำางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำาหนดคำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ใ ห้บ ริก ารแก่ บุค คลอื่ น ในการเข้ า สู่ อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ถึ ง กั น โดย
ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ก็ตาม

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่

“ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการ
เข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์”
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์

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

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำานวยการสำา นักข่าวกรองแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสังคมศาสตร์จำานวนสามคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยูใ่ นตำาแหน่งได้คราวละสี่ปี
ให้ผู้แทนจากสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำานักงานกำากับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำานักคดีเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำาความผิด
ทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี เป็นเลขานุการร่วมกัน
มาตรา ๗ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ มี
อำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
(๒) ติดตามดูแลการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศตามทีก่ ำาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๔) เรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่ง
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นำาความในมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘ นอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความ
ผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
(๖) คณะกรรมการมี มติเ ป็ น เอกฉั น ท์ ให้ พ้ น จากตำา แหน่ ง เนื่ อ งจากมี ห รื อ เคยมี ค วาม
ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

มาตรา ๙ ในกรณีทกี่ รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอำานาจแต่งตั้งอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทน อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในตำาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งไว้แล้ว

เป็นองค์ประชุม

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะ

ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ ประชุมได้ แต่การพิ จารณาเรื่ องใดถ้า ต้อ งเลื่อ นมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา
และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนีต้ ้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
มาตรา ๑๑ การนัดประชุมต้องทำาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำาหนังสือแจ้ง
นัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้นำามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการมีอำา นาจหน้า ที่ดำา เนิ นการประชุ ม และเพื่อรัก ษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอำานาจออกคำาสั่งใด ๆ ตามความจำาเป็นได้
ถ้า ประธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ ประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ หน้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ร องประธาน
กรรมการทำาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำาหน้าที่แทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำาเนินการใด ๆ นอกจากการดำาเนินการประชุมให้
นำาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้
เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๔ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า
กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย
หมวด ๒
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๑๕ ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
ถ้ า การกระทำา ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ได้ ก ระทำา ต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำาหรับตน ต้องระวางโทษจำา
คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖ ผู้ใดสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗ ผู้ใดล่วงรู้วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ
ป้องกันการเข้าถึงที่ผู้อื่นจัดทำาขึ้นโดยเฉพาะ ถ้านำาวิธีการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๑๘ ผู้ใดกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
อาศัยชุดคำาสั่ง เพื่อดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙ ผู้ใดทำาให้เสียหาย ทำาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๒๐ ผู้ใดกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำางานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๒๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำานวนตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศกำาหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้ บคุ คลอื่นเดือดร้อนรำาคาญ และโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อ
ปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๒๒ ถ้าการกระทำา ความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน
ภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ
หรือเป็นการกระทำาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทำาความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๒๓ ผู้ใดผลิต จำาหน่าย จ่ายแจก ทำาซำ้า มีไว้ หรือทำาให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคำาสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทำาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำาความ
ผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดกระทำาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
(๑) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๒) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๓) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๓) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)
(๒) หรือ (๓)
มาตรา ๒๕ ผู้ใดครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซงึ่ มีลกั ษณะอันลามกทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กหรือ
เยาวชน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผู้ ใ ดนำา เข้ า สู่ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปอาจเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำาให้บุคคล
อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย หรือเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็น
ข้อมูลที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๒๗ ผูใ้ ห้บริการหรือผูด้ แู ลระบบ ผูใ้ ดจงใจหรือยินยอมให้มกี ารกระทำา ความผิดตาม
มาตรา ๒๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางเช่นเดียวกับผู้กระทำาความผิดตาม
มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๘ ผู้ดูแลระบบผู้ใดอาศัยอำา นาจหน้าที่ของตนกระทำา ความผิดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมา
ตรานั้นๆ กึง่ หนึ่ง
มาตรา ๒๙ ผู้ใดกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำาความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสีย
หายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำาความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้
เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิด พนักงานสอบสวนอาจ
ร้องขอให้สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนในกรณี ที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อ
ไปนี้ เฉพาะที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาความผิดและหาตัวผู้กระทำาความ
ผิด
(๑) มีหนังสือ สอบถามหรือ เรี ย กบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการกระทำา ความผิด ตามพระราช
บัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดทีอ่ ยู่ในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ตอ้ งเก็บตามมาตรา ๓๙ หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรื อ เข้ า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทำาความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำาเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
รหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับ พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการถอดรหัส

ลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรือ อายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำา เป็ นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบราย
ละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ การใช้อำานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจเพื่อมีคำาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตาม
คำาร้อง ทั้งนี้ คำาร้องต้องระบุเหตุ อันควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดกระทำาหรือกำาลังจะกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำานาจ ลักษณะของการกระทำาความผิด รายละเอียดเกี่ยว
กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำาความผิดและผู้กระทำาความผิดเท่าที่สามารถระบุได้ประกอบคำาร้องด้วย ในการ
พิจารณาคำาร้องให้ศาลพิจารณาคำาร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคำา สั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำา เนินการตามคำา สั่งของศาล ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
สำาเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำาให้ต้องใช้อำานาจตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองระบบคอมพิ ว เตอร์ นั้ น ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน แต่ ถ้ า ไม่ มี เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำา เนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดัง
กล่าวในทันทีที่กระทำาได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำาเนินการตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ส่งสำาเนาบันทึกรายละเอียดการดำาเนินการและเหตุผลแห่งการดำาเนินการให้ศาลที่มีเขตอำานาจภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
การทำาสำาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๓๑ (๔) ให้กระทำาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อได้วา่ มีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำาเนินกิจการของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำาเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๓๑ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำา เนาหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะสั่ง
อายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจำา เป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคำา ร้องต่อศาลที่มีเขต
อำานาจเพื่อขอขยายเวลาอายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน เมื่อหมดความจำาเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามทีก่ ำาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการทำาให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำา หนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล

ธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีอาจยื่นคำาร้องต่อศาลที่มีเขตอำา นาจขอให้มีคำา สั่งใดๆ เพื่อระงับการทำา ให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นได้ โดยคำาร้องต้องระบุเหตุที่ต้องใช้อำานาจ ลักษณะของการกระทำาความผิด ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลาดำาเนินการ และมีพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำาหรือกำาลังจะกระทำา การอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดประกอบคำาร้องด้วย
ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งใดๆ เพื่อระงับการทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการระงับการทำาให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำาให้แพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำา เนินการตามวรรคสองส่งสำา เนาบั นทึ กราย
ละเอียดการดำาเนินการและเหตุผลแห่งการดำาเนินการให้ศาลที่มีเขตอำานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา
ลงมือดำาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ พนัก งานเจ้ าหน้า ที่พบว่า ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใดมี ชุ ดคำา สั่ ง ไม่ พึ ง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำา ร้องต่อศาลที่มีเขตอำา นาจเพื่อขอให้มีคำา สั่งห้ามจำา หน่าย
หรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำาลายหรือแก้ไขข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะกำาหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำาสั่งไม่พึงประสงค์ดัง
กล่าวก็ได้
ชุดคำาสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำาสั่งที่มีผลทำาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำาสั่งที่กำาหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็นชุดคำาสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำาสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทำา เพื่อประโยชน์ในการดำา เนินคดีกับผู้กระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำา เนินคดีกับ พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
อำานาจหน้าที่โดยมิชอบ
เมื่อมีเหตุจำาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจยื่นคำาร้องต่อ
ศาลเพื่อขอใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ใน
การดำาเนินคดีตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเกินสมควร
พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก

หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดกระทำา โดยประมาทเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น ล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๓๗ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้
บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ พนักงานเจ้า
หน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ
มีคำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
มาตรา ๓๙ ผูใ้ ห้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราว
ก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำา เป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้
บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุด
ลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ใ ห้ บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อ ใด ให้ เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำา สั่งของศาลหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๓๑
หรือมาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของศาลตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและ
ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๑ การแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการเสนอรายชื่ อ จากผู้มี ค วามรู้ แ ละความชำา นาญเกี่ ย วกั บระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำาหนด
มาตรา ๔๒ ในการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เมื่อพบหรือเชื่อว่าเกิดการกระทำา ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานสอบสวนอาจ
ประสานพนั ก งานเจ้า หน้า ที่เพื่อ ช่ว ยเหลือ ในการสื บสวนหาตัว ผู้ กระทำา ความผิ ด และพยานหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง
นุเบกษา

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำาตัวต่อบุคคลซึ่ง
บัตรประจำา ตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

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

