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รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ7ที่กำหนดไว;ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ7การจัดทำรBาง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค7ใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. 

๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ในบริบทการบังคับใช;กฎหมายของกองบังคับการปราบปรามการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ซึ่งเป`นหนBวยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 

๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ข;อมูลที่ได;จากการพนักงานเจ;าหน;าที่สังกัด บก. ปอท. นั้น ได;มาโดยการใช;วิธีการ

สัมภาษณ7และการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข;อมูลตBางๆ ที่เกิดขึ้นในชBวงระยะเวลาตั้งแตB ๗ สิงหาคม 

๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งข;อมูลดังกลBาวประกอบด;วย(๑) สถิติคดีเกี ่ยวกับการกระทำ

ความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร7ท่ี บก. ปอท รับเรื่องดำเนินการ (๒) ปeญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ

บังคับใช;พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.๒๕๖๐) และ (๓) ข;อเสนอแนะในการแก;ไขปeญหาและอุปสรรคดังกลBาว โดยผู;วิจัยได;นำข;อมูล

ดังกลBาวมาใช;เป`นหลักในการประเมินผลสัมฤทธ์ิในฐานะเป`นข;อมูลที่ได;รับจากผู;ที่มีสBวนเกี่ยวข;อง

โดยตรงในการบังคับใช;พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร7 ฯ 

จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐) พบวBา ในปeจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทตBอการ

ดำรงชีวิตของประชาชน และตBอการประกอบกิจการของทั ้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

คBอนข;างมาก ความเจริญก;าวหน;าอยBางรวดเร็วของเทคโนโลยีสBงผลกระทบโดยตรงตBอลักษณะของการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7ที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งปริมาณของการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7ท่ีเพิ่มจำนวนมากข้ึน แม;วBาพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 ฯ จะมีการกำหนดฐานความผิดและอัตราโทษไว;ก็ตาม แตBไมBปรากฏวBาการ

กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7จะมีจำนวนลดน;อยลง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของการ

กระทำความผิดที่มีความแปลกใหมBและซับซ;อนมากขึ้น จึงทำให;เกิดปeญหาและอุปสรรคตBอเจ;าหน;าท่ี

ในการบังคับใช;พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ในประเด็นดังตBอไปน้ี 



๒ 

 

(๑) ปeญหาเกี่ยวกับการบังคับใช;กฎหมายกับผู;กระทำความผิด (ทั้งประชาชนและผู;ให;บริการ) 

ท่ีมีถิ่นที่อยูB ณ ตBางประเทศ เนื่องจากมีข;อจำกัดเกี่ยวกับความรBวมมือระหวBางประเทศ จึงทำให;เกิด

ความยากลำบากในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ค;นหาพยานหลักฐาน รวมทั้งขั้นตอนของการนำตัว

ผู;กระทำความผิดมาลงโทษ  

(๒) ปeญหาเก่ียวกับการให;ความรBวมมือและความชBวยเหลือของผู;ให;บริการแกBเจ;าหน;าท่ีในการ

สืบสวนสอบสวน ค;นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข;อง และการชBวยควบคุมดูแลผู;ใช;บริการของตนไมBให;

กระทำความผิด กลBาวคือ ผู;ให;บริการบางรายไมBมีความใสBใจในการปฏิบัติหน;าท่ีตามหลักเกณฑ7ท่ี

พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

๒๕๖๐) กำหนดไว; เชBน มีการจัดเก็บข;อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร7ไมBถูกต;องและไมBครบถ;วนตาม

หลักเกณฑ7ของกฎหมาย 

(๓) ปeญหาเกี่ยวกับจำนวนของพนักงานเจ;าหน;าท่ี เมื่อเทียบจำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร7ที่เกิดขึ้นในปeจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปjกับจำนวนของพนักงานเจ;าหน;าที่ที่มี

อำนาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร7แล;ว พบวBาจำนวนพนักงานเจ;าหน;าท่ียังคง

มีไมBเพียงพอและไมBได;สัดสBวนกับจำนวนของคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ7

ดังกลBาวสBงผลกระทบโดยตรงตBอความลBาช;าในการดำเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงาน

เจ;าหน;าท่ีในแตBละคดี 

(๔) ปeญหาเกี่ยวกับความรู;ความเชี่ยวชาญของพนักงานเจ;าหน;าท่ี โดยเฉพาะหากเป`นกรณี

การกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร7ที ่ใช;เทคโนโลยีขั ้นสูงหรือเทคโนโลยีรูปแบบใหมBๆ 

สถานการณ7ดังกลBาวกBอให;เกิดปeญหาและอุปสรรคแกBพนักงานเจ;าหน;าท่ีในการค;นหาพยานหลักฐาน

และการนำตัวผู;กระทำความผิดมาลงโทษ 

ในสBวนของการประเมินเนื้อหาของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) น้ัน ผลการประเมินพบวBา 

(๑) ในสBวนของฐานความผิด ยังคงมีความเหมาะสมกับสภาพการณ7ด;านสังคม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี สิ่งแวดล;อม หรือวิถีชีวิตของประชาชนในปeจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถบังคับใช;ได;คBอนข;าง

ครอบคลุมกับการกระทำความผิดท่ีเกิดข้ึนในปeจจุบัน  

(๒) ในสBวนของบทกำหนดโทษ คBอนข;างไมBคBอยได;สัดสBวนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร7ประเภทตBางๆ กลBาวคือ อัตราของโทษจำคุกและโทษปรับ

คBอนข;างต่ำ เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู;เสียหายและรายได;หรือผลประโยชน7ที่ผู;กระทำ

ความผิดได;รับ  

นอกจากนั้น ประเภทของโทษที่กำหนดไว;ในมาตรา ๒๗ สำหรับผู;ที่ฝmาฝnนคำสั่งของศาลหรือ

พนักงานเจ;าหน;าท่ีตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมBปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ 

นั้น พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

๒๕๖๐) กำหนดไว;แตBเพียงโทษปรับไมBเกินสองแสน และปรับรายวันอีกไมBเกินวันละห;าพันจนกวBาจะ



๓ 

 

ปฏิบัติใหถูกต;อง โดยไมBมีโทษจำคุก บทกำหนดโทษดังกลBาวจึงถูกมองวBาเป`นสาเหตุสBวนหนึ่งที่ทำให;มี

การเพิกเฉยและฝmาฝnนคำส่ังของพนักงานเจ;าหน;าท่ีอยูBเสมอมา 

จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ข;างต;น จึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางในการ

แก;ไขปeญหาและอุปสรรคดังกลBาว เพื่อให;สามารถบังคับใช;พระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก;ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ได;อยBางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อให;บรรลุเจตนารมณ7ของการยกรBางกฎหมายฉบับน้ีซึ่งก็คือ เพื่อเป`นการปqองกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7ให;ได;อยBางแท;จริง ซึ่งข;อเสนอแนะดังกลBาวมีรายละเอียด 

ดังตBอไปน้ี 

(๑) ควรมีการทำข;อตกลงและ/หรือมีการเจรจากันกับนานาอารยประเทศเพื่อให;เกิดความ

รBวมมือในการดำเนินกระบวนการสืบสวน สอบสวน และการนำตัวผู;กระทำความผิดมาลงโทษ รวมท้ัง

รBวมกันกำหนดแนวทางในการปqองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7ท่ี

เกิดข้ึนในปeจจุบันซ่ึงเป̀นอาชญากรรมท่ีไร;พรมแดน 

(๒) ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรู; ความสามารถและทักษะของพนักงาน

เจ;าหน;าท่ีให;มากข้ึน 

          (๓) ควรเพิ่มอัตราโทษสำหรับโทษปรับและโทษจำคุกสำหรับการกระทำความผิดบางฐานท่ี

สBงผลให;เกิดความเสียหายอยBางมากตBอประชาชนและสังคมสBวนรวม ทั้งนี้ เพื่อให;มีความสอดคล;องกับ

สัดสBวนของความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อเป`นการปqองปรามไมBให;มีการกระทำความผิดในลักษณะ

ดังกลBาวเกิดข้ึน 

          (๔) ควรกำหนดโทษจำคุกสำหรับผู;ที่ฝmาฝnนคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ;าหน;าที่ เพื่อเป̀น

แรงจูงใจให;มีการปฏิบัติตามคำส่ังศาลและคำส่ังของพนักงานเจ;าหน;าท่ีอยBางเครBงครัดมากข้ึน 

          (๕) ควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู;ให;บริการแตBละประเภทในการดำเนินการตามภาระหน;าท่ี

ตามที่กำหนดไว;โดยพระราชบัญญัติวBาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้งนี้ เพื่อเป`นการเสนอแนะแนวทางให;กับผู;ประกอบการรายยBอยและ

เพื่อให;ผู;ประกอบการรายใหญBเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ของกฎหมาย รวมท้ัง

เพื ่อให;ผู ;ให;บริการแตBละประเภทมีความตระหนักถึงบทบาทหน;าที ่ในการให;ความชBวยเหลือแกB

พนักงานเจ;าหน;าที่ในการดำเนินการเพื่อปqองกันและปราบปรามการกระทำความผิดความเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร7



สารบัญ 

   

หน#า 

 

รายงานการประเมินผลสัมฤทฺธ์ิของพระราชบัญญัติว>าด@วยกระทำความผิด     

เก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก@ไขเพ่ิมเติมปN พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ส>วนท่ี ๑  

ข#อมูลเบ้ืองต#น………………………………………………………………………………………………………………….......๑

ส>วนท่ี ๒ 

การวิเคราะห:ความจำเป>นและผลกระทบของกฎหมาย…………………………...…………………………….......๒ 

ส>วนท่ี ๓  

การตรวจสอบเน้ือหาของกฎหมาย...............................…………………………...………………………….......๒๕ 

ส>วนท่ี ๔ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย...............................……………………………….…………………....๒๘ 

 

เอกสารอ@างอิง.....................................................................……………………………….……………….......๓๕ 

 

ภาคผนวก ๑  

พระราชบัญญัติวPาด#วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร: พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)............................……………………….…………………….………………….....๓๘ 

 

ภาคผนวก ๒  

พระราชบัญญัติวPาด#วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)..............................………………………………………………….……………....๔๘  

 

ภาคผนวก ๓  

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองหลักเกณฑ:เก่ียวกับคุณสมบัติ 

ของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติวPาด#วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร:  

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)……........................…………………………………….......…....๖๐  

 

ภาคผนวก ๔  

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองหลักเกณฑ:การเก็บรักษาข#อมูล  

จราจรทางคอมพิวเตอร:ของผู#ให#บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)..……................๖๕ 



๒ 

 

หน#า 

 

ภาคผนวก ๕  

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองหลักเกณฑ:เก่ียวกับคุณสมบัติ 

ของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติวPาด#วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร:  

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙).......................……................๗๗ 

 

ภาคผนวก ๖  

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง ข้ันตอนการแจ#งเตือน  

การระงับการทำให#แพรPหลายของข#อมูลคอมพิวเตอร:และการนำข#อมูลคอมพิวเตอร: 

ออกจากระบบคอมพิวเตอร: พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)...................……..............๗๘ 

 

ภาคผนวก ๗  

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง หลักเกณฑ: ระยะเวลา  

และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให#แพรPหลาย หรือลบข#อมูลคอมพิวเตอร:ของ 

พนักงานเจ#าหน#าท่ีหรือผู#ให#บริการ พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐).........……..............๘๔ 

 

ภาคผนวก ๘  

รายงานสรุปผลการรับความเห็นของผู#เก่ียวข#องในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของ 

การบังคับใช#พระราชบัญญัติวPาด#วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร:.................……............๙๐



แบบแนบท%าย ๑ 

(ร#าง) 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ  

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF พ.ศ. ๒๕๕๐  

(แกAไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) 

   

 

ส#วนท่ี ๑ 

ขAอมูลเบ้ืองตAน 

   

 

๑. หน#วยงานผูAรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

อาจารย-ดร. อัญธิกา ณ พิบูลย- 

คณะนิติศาสตร- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 

 

๒. หน#วยงานผูAบังคับใชAกฎหมาย 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) 

 

๓. ผูAรักษาการตามกฎหมาย 

รัฐมนตรีวPาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

๔. เหตุแห#งการประเมินผลสัมฤทธ์ิ  

ครบรอบระยะเวลาท่ีกำหนดประเมินรอบแรก (พ.ศ ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๘) 

 

๕. วันที่มีเหตุแห#งการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยประเมินผลที่เกิดจากการบังคับ

ใช%กฎหมายต้ังแตPวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓1 

 
1 เนื่องจากข+อมูลหลักที่ใช+ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ได+มาจากเจ+าหน+าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรG (บก.ปอท) ซึ่งหนLวยงานดังกลLาวกLอตั้งขึ้นเมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชกฤษฎีกาแบLงสLวนราชการ สำนักงาน

ตำรวจแหLงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒, กฎกระทรวงแบLงสLวนราชการเปUนกองบังคับการหรือสLวนราชการอยLางอื่นในสำนักงานตำรวจ

แหLงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักงานตำรวจแหLงชาติวLาด+วยการกำหนดอำนาจหน+าที่ของสLวนราชการ สำนักงานตำรวจ

แหLงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒. ดังนั ้น รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้จ ึงเปUนข+อมูลที ่ได+จากการประเมินผลการบังคับใช+

พระราชบัญญัติวLาด+วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรG ตั้งแตLวันที่ บก.ปอท กLอตั้ง จนถึงวันที่วันสิ้นปYปฏิทินของปYกLอน

หน+าปYที่ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เปUนไปตาม ข+อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒) 



๒ 

 

 

๖. รายช่ือกฎท่ีเปZนส#วนหน่ึงของการประเมินผลสัมฤทธ์ิในรายงานฉบับน้ี 

-ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื ่องหลักเกณฑ-เกี่ยวกับคุณสมบัติของ

พนักงานเจ%าหน%าท่ีตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐  

(ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐) 

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ-การเก็บรักษาข%อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร-ของผู%ให%บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐) 

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ-เกี่ยวกับคุณสมบัติของ

พนักงานเจ%าหน%าที่ตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙) 

- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ%งเตือน การระงับการทำให%

แพรPหลายของข%อมูลคอมพิวเตอร-และการนำข%อมูลคอมพิวเตอร-ออกจากระบบคอมพิวเตอร- พ.ศ.

๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ- ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติ

สําหรับการระงับการทําให%แพรPหลาย หรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร-ของพนักงานเจ%าหน%าที ่หรือผู%

ให%บริการ พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๗. รายชื่อกฎที่ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เปZนการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เปZนรายฉบับ 

    ตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎ) 

ไมPมี 

  

ส#วนท่ี ๒ 

การวิเคราะหFความจำเปZนและผลกระทบของกฎหมาย 

   

 

๘. กฎหมายน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือแกAปaญหาใด 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกยกรPางข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อแก%ไขปhญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไมPสามารถปรับใช%บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูP

เดิม( ประมวลกฎหมายอาญา) ซึ่งไมPครอบคลุมกับการกระทำความผิดทางอาญารูปแบบใหมPท่ีอยูPใน

บริบทเฉพาะซ่ึงใช%คอมพิวเตอร-และอินเตอร-เน็ตเปjนปhจจัยหลักในการกระทำความผิดอาญา 

ทั ้งนี ้ เนื ่องจากระบบคอมพิวเตอร-และระบบอินเตอร-เน็ตเข%ามามีบทบาทสำคัญในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประกอบอาชีพและการดำเนินกิจการตPางๆของทั้งภาครัฐ ภาค

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ความเจริญก%าวหน%าและความซับซ%อนของเทคโนโลยีแม%จะสPงผลให%เกิด



๓ 

 

ประโยชน-และความสะดวกสบายให%กับทุกภาคสPวนในสังคม แตPในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเปjน

ดาบสองคมท่ีสPงผลทำให%รูปแบบและลักษณะของการกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในปhจจุบันมีความ

เปลี่ยนแปลงไปอยPางมาก ซึ่งมีความแตกตPางไปจากรูปแบบและลักษณะของการกระทำความผิดทาง

อาญาในรูปแบบเดิม (เชPน การทำร%ายรPางกาย การขPมขืน) ที่สามารถบังคับใช%ประมวลกฎหมายอาญา

กับการกระทำความผิดเหลPาน้ันได% 

การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในปhจจุบันมักจะใช%เทคโนโลยีตPางๆ เชPน คอมพิวเตอร- และ 

ระบบอินเตอร-เน็ต เข%ามาเปjนปhจจัยหลักในการกระทำความผิดทางอาญา ยกตัวอยPางเชPน  

-  การเข%าถึงระบบคอมพิวเตอร-ของผู%อ่ืนโดยมิชอบ (hacking) 

-     การทำให%ระบบคอมพิวเตอร-ไมPสามารถทำงานได%ตามคำส่ังท่ีกำหนดไว% (DoS Attack) 

-     การแก%ไข หรือทำลายข%อมูลคอมพิวเตอร-ของผู%อ่ืนโดยมิชอบ  

-     การใช%ระบบคอมพิวเตอร-เผยแพรPข%อมูลคอมพิวเตอร-อันเปjนเท็จ  

ซึ่งการกระทำทั้งหลายดังกลPาวสPงผลให%เกิดความเสียหายตPอประชาชนและหนPวยงานที่เปjน

เหยื่อ และในบางกรณีจะสPงผลกระทบตPอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบ

สุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น จึงสมควรที่จะต%องมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายท่ี

เหมาะสมในการปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญารูปแบบเฉพาะที่ใช%คอมพิวเตอร-

เปjนปhจจัยหลักในการกระทำความผิดน้ีข้ึนมา2 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศลงราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช%ตั้งแตPวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

เปjนต%นมา ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติดังกลPาวได%มีการบังคับใช%มาได%เปjนระยะเวลาประมาณเกือบ 

10 ป|  ก็พบวPายังคงมีประเด็นปhญหาในการบังคับใช%กฎหมายที่ยังไมPมีประสิทธิภาพเทPาที่ควร ทั้งนี้ สืบ

เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบของการกระทำความผิดท่ีมีความซับซ%อนมากขึ้นตามพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยPางรวดเร็ว จึงทำให%บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูPไมPเหมาะสมตPอการ

ปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-ท่ีเกิดข้ึนในยุคปhจจุบัน3  

ดังนั้น จึงสมควรมีการกําหนดฐานความผิดขึ้นใหมP รวมทั้งแก%ไข เพิ่มเติมฐานความผิดเดิม

และบทกําหนดโทษของความผิดดังกลPาว ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ- ในการระงับการทําให%

แพรPหลายหรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร- ตลอดจนกําหนดให%มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอํานาจ

เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. 

๒๕๕๐ และแก%ไขเพิ ่มเติมอํานาจหน%าที ่ของพนักงานเจ%าหน%าที ่ให%เหมาะสมยิ่งขึ ้น นอกจากน้ัน 

เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานและ

 
2 เหตุผลในการประกาศใช1พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ เล8ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก        

ลงวันที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐, หน1า ๑๓. 
3 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา ร8างพระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรB.... (ฉบับที่....) บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ครั้งที ่๒๖/๒๕๕๙ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙, หน1า ค. 



๔ 

 

มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร- รวมทั้ง การเฝyาระวังและติดตามสถานการณ-ด%าน

ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  จึงสมควรปรับปรุง

บทบัญญัติในสPวนที่เกี่ยวกับผู%รักษาการตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให%การบังคับใช%กฎหมายดังกลPาวมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมซ่ึง

เปjนไปตามเจตนารมณ-ในการยกรPางกฎหมายดังกลPาวอยPางแท%จริง4  

ในท%ายท่ีสุด พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ ก็ได%ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช%ตั้งแตPวันท่ี 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปjนต%นมา ซ่ึงมีรายละเอียดของการแก%ไขเพ่ิมเติม ดังตPอไปน้ี 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔  ให%รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้ และให%มีอำนาจออก

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง เ พ ื ่ อ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ต า ม

พระราชบัญญัติน้ี 

     กฎกระทรวงนั้น เมื่อได%ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล%วให%ใช%บังคับได% 

 

ให%รัฐมนตรีว#าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐก ิจและส ั งคมร ักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให%มีอำนาจแตPงต้ัง

พนักงานเจ%าหน%าที ่กับออกกฎกระทรวง

และประก าศ เพ ื ่ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ต าม

พระราชบัญญัติน้ี 

     กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได%

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล%วให%ใช%

บังคับได% 

๑๒ ถ%าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือ

มาตรา ๑๐ 

     (๑ )  ก P อ ให % เ ก ิ ดความ เส ี ยหายแกP

ประชาชน ไมPวPาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน

ในทันทีหรือในภายหลังและไมPวPาจะเกิดข้ึน

พร%อมกันหรือไมP ต%องระวางโทษจำคุกไมP

เกินสิบป| และปรับไมPเกินสองแสนบาท 

 

ถ"าการกระทำผิดตามาตรา ๕ มาตรา ๖ 

มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑  

เป9นการกระทำต;อข"อมูลคอมพิวเตอรBหรือ

ระบบคอมพิวเตอรBที่เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภ ัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ หร ือโครงสร "างพ ื ้นฐานอันเป9น

ประโยชนBสาธารณะ ต"องระวางโทษจำคุก

ตั้งแต;หนึ่งปXถึงเจ็ดปX และปรับตั้งแต;สองหม่ืน

บาทถึงหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาท 

 
4 เหตุผลในการประกาศใช1พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เล8ม ๑๓๔ ตอนที่ 

๑๐ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐, หน1า ๓๕. 



๕ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒  (๒) เปjนการกระทำโดยประการที่นPาจะเกิด

ความเสียหายตPอข%อมูลคอมพิวเตอร- หรือ

ระบบคอมพิวเตอร-ที ่เกี ่ยวกับการรักษา

ความมั ่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความมั ่นคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ

สาธ า รณะ  หร ื อ เป j นก า รกระทำตP อ

ข%อมูลคอมพิวเตอร-หรือระบบคอมพิวเตอร-

ที่มีไว%เพื่อประโยชน-สาธารณะ ต%องระวาง

โทษจำคุกตั ้งแตPสามป|ถ ึงสิบห%าป| และ

ปรับต้ังแตPหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ%าการกระทำความผิดตาม (๒) เปjนเหตุให%

ผู%อื่นถึงแกPความตาย ต%องระวางโทษจำคุก

ต้ังแตPสิบป|ถึงย่ีสิบป| 

 

ถ%าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเปjนเหตุให%

เกิดความเสียหายตPอข%อมูลคอมพิวเตอร-

หรือระบบคอมพิวเตอร-ดังกลPาว ต%องระวาง

โทษจำคุกตั้งแตPหนึ่งป|ถึงสิบป| และปรับต้ัง

แตPสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

     ถ%าการกระทำผิดตามมาตรา ๙ หรือ 

ม า ต ร า  ๑ ๐  เ ป j น ก า ร ก ร ะ ท ำ ตP อ

ข%อมูลคอมพิวเตอร-หรือระบบคอมพิวเตอร-

ตามวรรคหนึ่ง ต%องระวางโทษจำคุกตั้งแตP

สามป|ถึงสิบห%าป| และปรับตั้งแตPหกหม่ืน

บาทถึงสามแสนบาท 

     ถ%าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งหรือ

วรรคสามโดยมิได%มีเจตนาฆPา แตPเปjนเหตุ

ให%บุคคลอื ่นถึงแกPความตาย ต%องระวาง

โทษจำคุกตั้งแตPห%าป|ถึงยี่สิบป| และปรับต้ัง

แตPหน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

๑๒/๑  ถ"าการกระทำผิดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา 

๑๐ เป9นเหตุให"เกิดอันตรายแก;บุคคลหรือ

ทรัพยBสินของผู"อื ่น ต"องระวางโทษจำคุกไม;

เกินสิบปX และปรับไม;เกินสองแสนบาท 

     ถ"าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือ 

มาตรา ๑๐ โดยมิได"มีเจตนาฆ;า แต;เป9นเหตุให"

บุคคลอื ่นถึงแก;ความตาย ต"องระวางโทษ

จำคุกตั้งแต;ห"าปXถึงยี่สิบปX และปรับตั้งแต;หน่ึง

แสนบาทถึงส่ีแสนบาท	
 

 

 

 

 



๖ 

 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔  ผู$ใดกระทำความผิดที่ระบุไว$ดังต9อไปนี้ ต$องระวาง

โทษจำคุกไม9เกินห$าปC หรือปรับไม9เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     (๑ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข $อม ูลคอมพิวเตอร Mปลอมไม 9ว 9าท ั ้ งหมดหรือ

บางส9วน หรือข$อมูลคอมพิวเตอรMอันเปPนเท็จ โดย

ประการที ่น9าจะเกิดความเสียหายแก9ผู $อื ่นหรือ

ประชาชน 

      

 

     (๒ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMอันเปPนเท็จ โดยประการที่น9าจะ

เกิดความเสียหายต9อความมั่นคงของประเทศหรือ

ก9อให$เกิดความตื่นตระหนกแก9ประชาชน 

      

 

 

 

(๓ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMใดๆ อันเปPนความผิดเกี่ยวกับ

ความมั ่นคงแห9งราชอาณาจ ักรหร ือความผิด

เกี ่ยวกับการก9อการร$ายตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

     (๔ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ

ข$อมูลคอมพิวเตอรMนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข$าถึง

ได$ 

     (๕) เผยแพร9หรือส9งต9อซึ่งข$อมูลคอมพิวเตอรM

โดยรู$อยู9แล$วว9าเปPนข$อมูลคอมพิวเตอรMตาม (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๔) 

 

ผู$ใดกระทำความผิดที่ระบุไว$ดังต9อไปนี้ ต$องระวาง

โทษจำคุกไม9เกินห$าปCหรือปรับไม9เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข$าสู9

ระบบคอมพิวเตอร Mซ ึ ่ งข $อม ูลคอมพิวเตอร Mที่

บิดเบือนหรือปลอมไม9ว9าทั้งหมดหรือบางส9วน หรือ

ข$อมูลคอมพิวเตอรMอันเปPนเท็จ โดยประการที่น9าจะ

เก ิดความเสียหายแก9ประชาชน อันมิใช 9 การ

กระทำผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

(๒ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMอันเปPนเท็จ โดยประการที่น9าจะ

เก ิดความเส ียหายต 9อการร ักษาความม ั ่นคง

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสร$างพื้นฐานอันเปPนประโยชนMสาธารณะของ

ประเทศ หรือก9อให$เก ิดความตี ่นตระหนกแก9

ประชาชน 

     (๓ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMใด ๆ อันเปPนความผิดเกี่ยวกับ

ความมั ่นคงแห9งราชอาณาจ ักรหร ือความผิด

เกี ่ยวกับการก9อการร$ายตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

     (๔ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ

ข$อมูลคอมพิวเตอรMนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข$าถึง

ได$ 

     (๕) เผยแพร9หรือส9งต9อซึ่งข$อมูลคอมพิวเตอรM

โดยรู$อยู9แล$วว9าเปPนข$อมูลคอมพิวเตอรMตาม (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๔)  

      

 

 



๗ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕ ผู$ให$บริการผู$ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให$มี

การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ

คอมพิวเตอรMที่อยู9ในความควบคุมของตน ต$อง

ระวางโทษเช9นเดียวกับผู$กระทำความผิดตาม

มาตรา ๑๔ 

 

ผู$ให$บริการผู$ใดให$ความร9วมมือ ยินยอม หรือรู$เห็น

เปPนใจให$มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน

ระบบคอมพิวเตอรMที ่อยู 9ในความควบคุมของตน 

ต$องระวางโทษเช9นเดียวกับผู$กระทำความผิดตาม

มาตรา ๑๔ 

     ให$รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดขั้นตอนการ

แจ $งเต ือน การระง ับการทำให $แพร 9หลายของ

ข$อมูลคอมพิวเตอรM และการนำข$อมูลคอมพิวเตอรM

นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอรM 

     ถ$าผู $ให$บริการพิสูจนMได$ว 9าตนได$ปฏิบัติตาม

ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู$นั้นไม9

ต$องรับโทษ 

๑๖ ผู$ใดนำเข$าสู 9ระบบคอมพิวเตอรMที ่ประชาชน

ทั ่วไปอาจเข$าถึงได$ซึ ่งข$อมูลคอมพิวเตอรMที่

ปรากฏเปPนภาพของผู $อื ่น และภาพนั ้นเปPน

ภาพที่เกิดจากการสร$างขึ้น ตัดต9อ เติม หรือ

ดัดแปลงด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสMหรือ

วิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น9าจะทำให$

ผู$อื ่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 

หรือได$รับความอับอาย ต$องระวางโทษจำคุก

ไม9เกินสามปC หรือปรับไม9เกินหกหมื ่นบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     ถ $าการกระทำตามวรรคหนึ ่ง เป Pนการ

นำเข$าข$อมูลคอมพิวเตอรMโดยสุจริต ผู$กระทำ

ไม9มีความผิด 

     ความผิดตามวรรคหนึ่งเปPนความผิดอัน

ยอมความได$ 

     ถ$าผู$เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตาย

เสียก9อนร$องทุกขM ให$บิดา มารดา คู9สมรส หรือ

บุตรของผู$เสียหายร$องทุกขMได$ และให$ถือว9า

เปPนผู$เสียหาย 

 

ผู#ใดนำเข#าสู,ระบบคอมพิวเตอร7ที่ประชาชนทั่วไปอาจ

เข#าถึงได#ซึ่งข#อมูลคอมพิวเตอร7ที่ปรากฏเปGนภาพของ

ผู#อื่น และภาพนั้นเปGนภาพที่เกิดจากการสร#างขึ้น ตัด

ต,อ เติม หรือดัดแปลงด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7

หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น,าจะทำให#ผู#อื่นนั้น

เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได#รับความ

อับอาย ต#องระวางโทษจำคุกไม,เกินสามปT และปรับ

ไม,เกินสองแสนบาท 

     ถ#าการกระทำตามวรรคหนึ่งเปGนการกระทำต,อ

ภาพของผู#ตาย และการกระทำนั้นน,าจะทำให#บิดา 

มารดา คู,สมรส หรือบุตรของผู#ตายเสียชื่อเสียง ถูกดู

หมิ ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได#ร ับความอับอาย 

ผู#กระทำต#องระวางโทษดังที่บัญญัติไว#ในวรรคหนึ่ง 

     ถ#าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปGน

การนำเข#าสู,ระบบคอมพิวเตอร7โดยสุจริตอันเปGนการติ

ชมด#วยความเปGนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปGนวิสัย

ของประชาชนย,อมกระทำ ผู#กระทำไม,มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปGนความผิดอัน

ยอมความได# 

     ถ#าผู#เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรค

สองตายเสียก,อนร#องทุกข7 ให#บิดา มารดา คู,สมรส 

หรือบุตรของผู#เสียหายร#องทุกข7ได# และให#ถือว,าเปGน

ผู#เสียหาย 



๘ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖/๑  ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมี

คำพิพากษาว9าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง 

     (๑) ให$ทำลายข$อมูลตามมาตราดังกล9าว 

     (๒) ให$โฆษณาหรือเผยแพร9คำพิพากษาทั้งหมด

ห ร ื อ แ ต 9 บ า ง ส 9 ว น ใ น ส ื ่ อ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก สM  

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนM หนังสือพิมพM หรือ

สื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให$จำเลยเปPนผู$

ชำระค9าโฆษณาหรือเผยแพร9 

     (๓) ให$ดำเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อ

บรรเทาความเสียหายที ่เก ิดขึ ้นจากการกระทำ

ความผิดนั้น 

๑๖/๒  ผู$ใดรู$ว9าข$อมูลคอมพิวเตอรMในความครอบครองของ

ตนเปPนข$อมูลที่ศาลสั่งให$ทำลายตามมาตรา ๑๖/๑ 

ผู $นั ้นต$องทำลายข$อมูลดังกล9าว หากฝfาฝgนต$อง

ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว$ในมาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๖ แล$วแต9กรณี 

๑๗/๑  ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา 

๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา 

๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให$คณะกรรมการ

เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต9งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบ

ได$ 

     คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต9งตั้ง

ตามวรรคหนึ่งให$มีจำนวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต$อง

เปPนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

     เม ื ่อคณะกรรมการเปร ียบเท ียบได $ทำการ

เปร ียบเทียบกรณีใดและผู $ต $องหาได $ขำระเงิน

ค9าปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล$ว ให$ถือว9าคดี

นั้นเปPนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

     ในกรณีที ่ผู $ต$องหาไม9ชำระเงินค9าปรับภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด ให$เริ่มนับอายุความในการฟjอง

คดีใหม9นับตั้งแต9วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล9าว 



๙ 

 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

๑๘ ภายใต"บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนBใน

การสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอัน

ควรเชื ่อได"ว;ามีการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให"พนักงานเจ"าหน"าที่มี

อำนาจอย ;างหน ึ ่ งอย ;างใด ด ังต ;อไปน้ี 

เฉพาะที่จำเป9นเพื่อประโยชนBในการใช"เป9น

หลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและ

หาตัวผู"กระทำความผิด 

     (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล

ที ่เกี ่ยวข"องกับการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้มาเพื่อให"ถ"อยคำ ส;งคำ

ชี้แจงเป9นหนังสือ หรือส;งเอกสาร ข"อมูล 

หร ือหล ักฐานอื ่นใดที ่อย ู ; ในร ูปแบบท่ี

สามารถเข"าใจได" 

     (๒) เรียกข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรB

จากผู"ให"บริการเกี่ยวกับการติดต;อสื่อสาร

ผ;านระบบคอมพิวเตอรBหรือจากบุคคลอื่นท่ี

เก่ียวข"อง 

     (๓) สั ่งให"ผู "ให"บริการส;งมอบข"อมูล

เกี่ยวกับผู"ใช"บริการที่ต"องเก็บตามมาตรา 

๒๖ หรือที ่อย ู ; ในความครอบครองหรือ

ควบคุมของผู "ให"บริการให"แก;พนักงาน

เจ"าหน"าท่ี 

     (๔) ทำสำเนาข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูล

จราจรทางคอมพ ิ ว เตอร B  จากระบบ

คอมพิวเตอรBที่มีเหตุอันควรเชื่อได"ว;ามีการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใน

กรณีที่ระบบคอมพิวเตอรBนั้นยังมิได"อยู;ใน

ความครอบครองของพนักงานเจ"าหน"าท่ี 

ภายใต"บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนBในการ

สืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือ

ได"ว;ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ในกรณีที่มีการร"องขอตามวรรคสอง ให"พนักงาน

เจ"าหน"าที่มีอำนาจอย;างหนึ่งอย;างใด ดังต;อไปน้ี 

เฉพาะที ่จำเป9นเพื ่อประโยชนBในการใช"เป9น

หลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัว

ผู"กระทำความผิด 

     (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ี

เกี ่ยวข"องกับการกระทำความผิดมาเพื ่อให"

ถ"อยคำ ส;งคำชี้แจงเป9นหนังสือ หรือส;งเอกสาร 

ข"อมูล หรือหลักฐานอื ่นใดที ่อยู ;ในรูปแบบท่ี

สามารถเข"าใจได" 

      

    (๒) เรียกข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรBจากผู"

ให"บริการเกี่ยวกับการติดต;อสื่อสารผ;านระบบ

คอมพิวเตอรBหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

      

    (๓) สั่งให"ผู"ให"บริการส;งมอบข"อมูลเกี่ยวกับ

ผู"ใช"บริการที่ต"องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู;

ในความครอบครองหรือควบคุมของผู"ให"บริการ

ให"แก;พนักงานเจ"าหน"าที ่หรือให"เก็บข"อมูล

ดังกล;าวไว"ก;อน 

     (๔) ทำสำเนาข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูล

จราจรคอมพิวเตอรBจากระบบคอมพิวเตอรBที่มี

เหตุอันควรเชื่อได"ว;ามีการกระทำความผิด ใน

กรณีท่ีมีระบบคอมพิวเตอรBน้ันยังมิได"อยู;ในความ

ครอบครองของพนักงานเจ"าหน"าท่ี 

 



๑๐ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)          

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘     (๕) ส ั ่งให "บ ุคคลซึ ่งครอบครองหรือ

ควบคุมข"อมูลคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBท่ี

ใช " เก ็บข " อม ู ลคอมพ ิ ว เตอร B  ส ; งมอบ

ข"อมูลคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBดังกล;าว

ให"แก;พนักงานเจ"าหน"าท่ี 

     (๖ )  ตรวจสอบหร ื อ เข " าถ ึ ง ระบบ

คอมพิวเตอรB ข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรBหรืออุปกรณBที่ใช"

เก็บข"อมูลคอมพิวเตอรBของบุคคลใด อัน

เป9นหลักฐานหรืออาจใช"เป 9นหลักฐาน

เกี ่ยวกับการกระทำความผิด   หรือเพ่ือ

สืบสวนหาตัวผู"กระทำความผิดและสั่งให"

บุคคลนั ้นส;งข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรB ที่เกี่ยวข"องเท;าท่ี

จำเป9นให"ด"วยก็ได" 

     (๗) ถอดรหัสลับของข"อมูลคอมพิวเตอรB

ของบุคคลใด หรือสั่งให"บุคคลที่เกี่ยวข"อง

กับการเข"ารหัสลับของข"อมูลคอมพิวเตอรB 

ทำการถอดรหัสลับ หรือให"ความร;วมมือกับ

พนักงานเจ"าหน"าที ่ ในการถอดรหัสลับ

ดังกล;าว 

     (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรB

เท;าที ่จำเป9นเฉพาะเพื ่อประโยชนBในการ

ทราบรายละเอ ียดแห ; งความผ ิดและ

ผู"กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

    (๕ )  ส ั ่ ง ใ ห 1 บ ุ ค ค ลซ ึ ่ ง ค ร อบค รอ งห ร ื อ ค วบคุ ม

ข1อมูลคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBที่ใช1เก็บข1อมูลคอมพิวเตอรB 

ส8งมอบข1อมูลคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBดังกล8าวให1แก8

พนักงานเจ1าหน1าที ่

     (๖ )  ตรวจสอบหร ื อ เข 1 าถ ึ ง ระบบคอมพ ิ ว เตอรB  

ข1อมูลคอมพิวเตอรB ข1อมูลจราจรคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBที่

ใช1เก็บข1อมูลคอมพิวเตอรBของบุคคลใด อันเปeนหลักฐานหรือ

อาจใช1เปeนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อ

สืบสวนหาตัวผู 1กระทำความผิดและสั ่งให1บุคคลนั ้นส8ง

ข 1อมูลคอมพิวเตอรB ข 1อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรB ที่

เกี่ยวข1องเท8าที่จำเปeนให1ด1วยก็ได1 

     (๗) ถอดรหัสลับของข1อมูลคอมพิวเตอรBของบุคคลใด 

หร ือส ั ่ งให 1บ ุคคลที ่ เก ี ่ยวข 1องก ับการเข 1ารห ัสล ับของ

ข1อมูลคอมพิวเตอรB ทำการถอดรหัสลับ หรือให1ความร8วมมือ

กับพนักงานเจ1าหน1าที่ในการถอดรหัสลับดงักล8าว 

     (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรBเท8าที่จำเปeนเฉพาะ

เพื่อประโยชนBในการทราบรายละเอียดแห8งความผิดและ

ผู1กระทำความผิด 

 เพื ่อประโยชนBในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใน

บรรดาความผ ิดอาญาต 8อกฎหมายอ ื ่นซ ึ ่ งได 1ใช 1ระบบ

คอมพิวเตอรB ข1อมูลคอมพิวเตอรB หรืออุปกรณBที ่ใช1เก็บ

ข1อมูลคอมพิวเตอรBเปeนองคBประกอบหรือเปeนส8วนหนึ่งใน

การกระทำความผิด หรือมีข1อมูลคอมพิวเตอรBที่เกี่ยวข1องกับ

การกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื ่น พนักงาน

สอบสวนอาจะร1องขอให1พนักงานเจ1าหน1าที่ตามวรรคหนึ่ง

ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได1 หรือหากปรากฏข1อเท็จจริง

ดังกล8าวต8อพนักงานเจ1าหน1าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน1าที่

ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให1พนักงานเจ1าหน1าที ่รีบรวบรวม

ข1อเท็จจริงและหลักฐานแล1วแจ1งไปยังเจ1าหน1าที่ที่เกี่ยวข1อง

เพื่อดำเนินการต8อไป 

     ให1ผู1ได1รับการร1องขอจากพนักงานเจ1าหน1าที่ตามวรรค

หนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ดำเนินการตามคำร1องขอโดยไม8ชักช1า 

แต8ต1องไม8เกินเจ็ดวันนับแต8วันที่ได1รับคำร1องขอ หรือภายใน

ระยะเวลาที่พนักงานเจ1าหน1าที่กำหนดซึ่งต1องไม8น1อยกว8าเจ็ด

วันและไม8เกินสิบห1าวัน เว1นแต8ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต1อง

ได1รับอนุญาตจากพนักงานเจ1าหน1าที่ ทั ้งนี้รัฐมนตรีอาจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดระยะเวลาที ่ต 1อง

ดำเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผู1ให1บริการก็ได1 

 



๑๑ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF       

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)        

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙ การใช1อำนาจของพนักงานเจ1าหน1าที่ตามมาตรา ๑๘ 

(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให1พนักงานเจ1าหน1าที่ยื่นคำ

ร1องต8อศาลที ่ม ีเขตอำนาจเพื ่อมีคำสั ่งอนุญาตให1

พนักงานเจ1าหน1าที่ดำเนินการตามคำร1อง ทั้งนี้ คำร1อง

ต1องระบุเหตุอันควรเชื่อได1ว8าบุคคลใดกระทำหรือกำลัง

จะกระทำการอย8างหนึ่งอย8างใดอันเปeนความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต1องใช1อำนาจ ลักษณะของ

การกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณBที่ใช1

ในการกระทำความผิดและผู1กระทำความผิด เท8าที่

สามารถจะระบ ุได 1  ประกอบคำร 1องด 1วยในการ

พิจารณาคำร1องให1ศาลพิจารณาคำร1องดังกล8าวโดยเร็ว 

     เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล5ว ก8อนดำเนินการตามคำส่ัง

ของศาล ให5พนักงานเจ5าหน5าที่ส8งสำเนาบันทึกเหตุอันควร

เชื่อที่ทำให5ต5องใช5อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 

และ (๘)  มอบให 5 เจ 5 าของหร ือผ ู 5 ครอบครองระบบ

คอมพิวเตอรPนั้นไว5เปTนหลักฐาน แต8ถ5าไม8มีเจ5าของหรือผู5

ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรPอยู8 ณ ท่ีนั ้น ให5พนักงาน

เจ5าหน5าที ่ส8งมอบสำเนาบันทึกนั ้นให5แก8เจ5าของหรือผู5

ครอบครองดังกล8าวในทันทีท่ีกระทำได5 

     ให$พนักงานเจ$าหน$าที่ผู$เป3นหัวหน$าในการดำเนินการ

ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) สGงสำเนา

บันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแหGงการ

ดำเนินการให$ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

นับแตGเวลาลงมือดำเนินการ เพ่ือเป3นหลักฐาน 

     การทำสำเนาข$อมูลคอมพิวเตอรUตามมาตรา ๑๘ (๔) 

ให$กระทำได$เฉพาะเมื ่อมีเหตุอันควรเชื ่อได$วGามีการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต$องไมGเป3น

อ ุปสรรคในการดำเน ินก ิจการของเจ $าของหร ือผู$

ครอบครองข$อมูลคอมพิวเตอรUน้ันเกินความจำเป3น 

     การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจาก

จะต$องสGงมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบ

ให$เจ$าของหรือผู$ครอบครองระบบคอมพิวเตอรUนั้นไว$เป3น

หลักฐานแล$วพนักงานเจ$าหน$าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว$

เกินสามสิบวันมิได$ ในกรณีจำเป3นที่ต$องยึดหรืออายัดไว$

นานกวGานั้น ให$ยื่นคำร$องตGอศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอ

ขยายเวลายึดหรืออายัดได$ แตGศาลจะอนุญาตให$ขยาย

เวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได$อีกไมGเกินหกสิบ

วัน เมื ่อหมดความจำเป3นที ่จะยึดหรืออายัดหรือครบ

กำหนดเวลาดังกลGาวแล$ว พนักงานเจ$าหน$าที่ต$องสGงคืน

ระบบคอมพิวเตอรUท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

การใช1อำนาจของพนักงานเจ1าหน1าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) 

(๖) (๗) และ (๘) ให1พนักงานเจ1าหน1าที่ยื่นคำร1องต8อศาลที่มี

เขตอำนาจเพื ่อม ีคำสั ่งอนุญาตให1พนักงานเจ 1าหน1าที่

ดำเนินการตามคำร1อง ทั้งนี้ คำร1องต1องระบุเหตุอันควรเชื่อ

ได1ว8าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย8างหนึ่งอย8าง

ใดอันเปeนความผิด เหตุที ่ต1องใช1อำนาจ ลักษณะของการ

กระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณBที่ใช1ในการ

กระทำความผิดและผู1กระทำความผิด เท8าที่สามารถจะระบุ

ได1 ประกอบคำร1องด1วย ในการพิจารณาคำร1องให1ศาล

พิจารณาคำร1องดังกล8าวโดยเร็ว 

     เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล1ว ก8อนดำเนินการตามคำสั่ง

ของศาล ให1พนักงานเจ1าหน1าที่ส8งสำเนาบันทึกเหตุอันควร

เชื่อที่ทำให1ต1องใช1อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 

และ (๘) มอบให1เจ1าของหรือผู1ครอบครองระบบคอมพิวเตอรB

นั ้นไว1เปeนหลักฐาน แต8ถ1าไม8มีเจ1าของหรือผู 1ครอบครอง

เครื่องคอมพิวเตอรBอยู8 ณ ที่นั้น ให1พนักงานเจ1าหน1าที่ส8งมอบ

สำเนาบันทึกนั ้นให1แก8เจ1าของหรือผู 1ครอบรองดังกล8าว

ในทันทีที่กระทำได1 

     ให1พนักงานเจ1าหน1าที่ผู 1เปeนหัวหน1าในการดำเนินการ

ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส8งสำเนาบันทึก

รายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห8งการดำเนินการให1

ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต8เวลาลงมือ

ดำเนินการ เพื่อเปeนหลักฐาน 

     การทำสำเนาข1อมูลคอมพิวเตอรBตามมาตรา ๑๘(๔) ให1

กระทำได1เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได1ว8ามีการกระทำผิด 

และต1องไม8เปeนอุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ1าของ

หรือผู1ครอบครองข1อมูลคอมพิวเตอรBนั้นเกินความจำเปeน  

     การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘(๘) นอกจากจะต1องส8ง

มอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให1เจ1าของ

หรือผู1ครอบครองระบบคอมพิวเตอรBนั้นไว1เปeนหลักฐานแล1ว 

พนักงานเจ1าหน1าที ่จะสั ่งยึดหรืออายัดไว1เกินสามสิบวัน

มิได1  ในกรณีจำเปeนที่ต1องยึดหรืออายัดไว1นานกว8านั้น ให1ยื่น

คำร1องต8อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัด

ได1 แต8ศาลจะอนุญาตให1ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

รวมกันได1อีกไม8เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจำเปeนที่จะยึด

หรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล8าวแล1ว พนักงาน

เจ1าหน1าที่ต1องส8งคืนระบบคอมพิวเตอรBที่ยึดหรือถอนการ

อายัดโดยพลัน 



๑๒ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF       

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)         

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐ ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ ก า ร ก ร ะ ท ำ ค ว า ม ผ ิ ด ต า ม

พระราชบัญญัตินี้เปPนการทำให$แพร9หลายซึ่ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMที่อาจกระทบกระเทือนต9อ

ความมั่นคงแห9งราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว$

ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห9ง

ประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัด

ต9อความสงบเรียบร$อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน พนักงานเจ$าหน$าที่โดยได$รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื ่นคำร$องพร$อม

แสดงพยานหลักฐานต9อศาลที ่มีเขตอำนาจ

ขอให$ม ีคำสั ่งระงับการทำให$แพร9หลายซึ่ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMนั้นได$ 

     ในกรณีที ่ศาลมีคำสั ่งให$ระงับการทำให$

แพร9หลายซึ่งข$อมูลคอมพิวเตอรMตามวรรคหนึ่ง 

ให$พนักงานเจ$าหน$าที่ทำการระงับการทำให$

แพร9หลายนั้นเอง หรือสั่งให$ผู$ให$บริการระงับ

การทำให$แพร9หลายซึ่งข$อมูลคอมพิวเตอรMนั้นก็

ได$ 

 

ในกรณีที ่มีการทำให0แพร3หลายซึ่งข0อมูลคอมพิวเตอรA ดังต3อไปน้ี 

พนักงานเจ0าหน0าที่โดยได0รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำ

ร0องพร0อมแสดงพยานหลักฐานต3อศาลที่มีเขตอำนาจขอให0มีคำส่ัง

ระงับการทำให0แพร3หลายหรือลบข0อมูลคอมพิวเตอรAนั ้นออกจาก

ระบบคอมพิวเตอรAได0 

     (๑) ข0อมูลคอมพิวเตอรAท่ีเปUนความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

     (๒) ข0อมูลคอมพิวเตอรAที่อาจกระทบกระเทือนต3อความมั่นคง

แห3งราชอาณาจักรตามที ่กำหนดไว0ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือ

ลักษณะ ๑/๑ แห3งประมวลกฎหมายอาญา 

     (๓) ข0อมูลคอมพิวเตอรAที ่ เปUนความผิดอาญาตามกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพยAสินทางป^ญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข0อมูลคอมพิวเตอรA

นั ้นมีลักษณะขัดต3อความสงบเรียบร0อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และเจ0าหน0าท่ีตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได0ร0องขอ 

     ในกรณีที่มีการทำให0แพร3หลายซึ่งข0อมูลคอมพิวเตอรAที่มีลักษณะ

ขัดต3อความสงบเรียบร0อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข0อมูลคอมพิวเตอรA

จะมอบหมายให 0พน ักงานเจ 0าหน 0าท ี ่ย ื ่นคำร 0องพร 0อมแสดง

พยานหลักฐานต3อศาลที่มีเขตอำนาจขอให0มีคำสั่งระงับการทำให0

แพร 3หลายหร ือลบซ ึ ่ งข 0อม ูลคอมพิวเตอร Aน ั ้นออกจากระบบ

คอมพิวเตอรAได0 ทั ้งนี ้ ให0นำบทบัญญัติว3าด0วยคณะกรรมการที่มี

อำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว3าด0วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช0บังคับการประชุมของคณะกรรมการ

กล่ันกรองข0อมูลคอมพิวเตอรAโดยอนุโลม 

     ให0รัฐมนตรีแต3งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข0อมูลคอมพิวเตอรA

ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ แต3ละคณะให0มีกรรมการ

จำนวนเก0าคนซึ่งสามในเก0าคนต0องมาจากผู0แทนภาคเอกชนด0านสิทธิ

มนุษยชน ด0านสื่อสารมวลชน ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด0าน

อื่นที่เกี่ยวข0อง และให0กรรมการได0รับค3าตอบแทนตามหลักเกณฑAท่ี

รัฐมนตรีกำหนดโดยได0รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

     การดำเนินการของศาลตามวรรคหนึ ่งและวรรคสอง ให0นำ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับโดยอนุโลม ใน

กรณ ีท ี ่ ศาลม ีคำส ั ่ ง ให 0 ระง ับการทำให 0แพร 3หลายหร ือลบ

ข0อมูลคอมพิวเตอรAตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ0าหน0าท่ี

จะทำการระงับการทำให0แพร3หลายหรือลบข0อมูลคอมพิวเตอรAนั้นเอง

หร ือจะส่ังให 0ผ ู 0 ให 0บร ิการระง ับการทำให 0แพร 3หลายหร ือลบ

ข0อมูลคอมพิวเตอรAนั ้นก็ได0 ทั ้งนี ้ ให0ร ัฐมนตรีประกาศกำหนด

หลักเกณฑA ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให0

แพร3หลายหรือลบข0อมูลคอมพิวเตอรAของพนักงานเจ0าหน0าที่หรือผู0

ให0บริการให0เปUนไปในแนวทางเดียวกันโดยคำนึงถึงพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เว0นแต3ศาลจะมีคำส่ังเปUนอย3างอ่ืน 

     ในกรณีมีเหตุจำเปUนเร3งด3วน พนักงานเจ0าหน0าที่จะยื่นคำร0องตาม

วรรคหนึ่งไปก3อนท่ีจะได0รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงาน

เจ 0าหน 0าท ี ่ โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการกล ั ่นกรอง

ข0อมูลคอมพิวเตอรAจะยื่นคำร0องตามวรรคสองไปก3อนที่รัฐมนตรีจะ

มอบหมายก็ได0 แต3ท้ังน้ีต0องรายงานให0รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 



๑๓ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF       

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)         

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๑ ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ พ น ั ก ง า น เ จ $ า ห น $ า ท ี ่ พ บ ว9 า 

ข$อมูลคอมพิวเตอรMใดมีชุดคำสั่งไม9พึงประสงคM

รวมอยู9ด$วย พนักงานเจ$าหน$าที่อาจยื่นคำร$อง

ต9อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให$มีคำสั ่งห$าม

จำหน9ายหรือเผยแพร9 หรือสั่งให$เจ$าของหรือผู$

ครอบครองข$อมูลคอมพิวเตอรMนั้นระงับการใช$ 

ทำลายหรือแก$ไขข$อมูลคอมพิวเตอรMนั ้นได$ 

หร ือจะกำหนดเง ื ่อนไขในการใช $  ม ี ไว $ ใน

ครอบครอง หร ือเผยแพร 9ช ุดคำส ั ่ งไม 9พึง

ประสงคMดังกล9าวก็ได$ 

     ช ุดคำสั ่งไม 9พ ึงประสงคMตามวรรคหนึ่ง

ห ม า ย ถ ึ ง ช ุ ด ค ำ ส ั ่ ง ท ี ่ ม ี ผ ล ท ำ ใ ห$

ข$อมูลคอมพิวเตอรM หรือระบบคอมพิวเตอรM

หรือชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย 

ถูกแก$ไขเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติม ขัดข$อง 

หรือปฏิบัติงานไม9ตรงตามคำสั่งที ่กำหนดไว$ 

ห ร ื อ โดยประการอ ื ่ นตามท ี ่ ก ำหนด ใน

กฎกระทรวงทั ้งนี ้ เว$นแต9เปPนชุดคำสั ่งที่มุ9ง

หมายในการป jองก ันหร ือแก $ ไขช ุดคำสั่ ง

ดังกล9าวข$างต$น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

     ช ุดคำสั ่งไม 9พ ึงประสงคMตามวรรคหนึ่ง

ห ม า ย ถ ึ ง ช ุ ด ค ำ ส ั ่ ง ท ี ่ ม ี ผ ล ท ำ ใ ห$

ข$อมูลคอมพิวเตอรMหรือระบบคอมพิวเตอรMหรือ

ชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูก

แก$ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข$องหรือ

ปฏิบัติงานไม9ตรงตามคำสั่ง หรือโดยประการ

อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว$นแต9เปPน

ชุดคำสั ่งไม9พึงประสงคMที ่อาจนำมาใช$เพื่อ

ปjองกันหรือแก$ไขชุดคำสั่งดังกล9าวข$างต$น ทั้งนี้ 

รัฐมนตรีอาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของ

ชุดคำสั ่งไม9พึงประสงคMซึ ่งอาจนำมาใช$เพื่อ

ปjองกันหรือแก$ไขชุดคำสั่งไม9พึงประสงคMก็ได$ 

ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ พ น ั ก ง า น เ จ " า ห น " า ท ี ่ พ บ ว; า 

ข"อมูลคอมพิวเตอรBใดมีชุดคำสั่งไม;พึงประสงคB

รวมอยู;ด"วย พนักงานเจ"าหน"าท่ีอาจยื่นคำร"องต;อ

ศาลที ่ม ี เขตอำนาจเพ ื ่อขอให "ม ีคำส ั ่ งห "าม

จำหน;ายหรือเผยแพร; หรือสั่งให"เจ"าของหรือผู"

ครอบครองข"อมูลคอมพิวเตอรBนั้นระงับการใช" 

ทำลายหรือแก"ไขข"อมูลคอมพิวเตอรBนั้นได" หรือ

จะกำหนดเงื่อนไขในการใช" มีไว"ในครอบครอง 

หรือเผยแพร;ชุดคำส่ังไม;พึงประสงคBดังกล;าวก็ได" 

     ช ุดคำส ั ่ งไม ;พ ึงประสงค Bตามวรรคหน่ึง

หมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให"ข"อมูลคอมพิวเตอรB

หรือระบบคอมพิวเตอรBหรือชุดคำสั ่งอื ่นเกิด

ความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก"ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติม ขัดข"องหรือปฏิบัติงานไม;ตรงตาม

คำสั ่ง หรือโดยประการอื ่นตามที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง เว"นแต;เป9นชุดคำสั่งไม;พึงประสงคB

ที ่อาจนำมาใช"เพื ่อปhองกันหรือแก"ไขชุดคำส่ัง

ดังกล;าวข"างต"น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจะประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือ

รายละเอียดของชุดคำสั่งไม;พึงประสงคBซึ่งอาจ

นำมาใช"เพื ่อปhองกันหรือแก"ไขชุดคำสั ่งไม;พึง

ประสงคBก็ได" 

 



๑๔ 

 

 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ห"ามมิให"พนักงานเจ"าหน"าที่เปiดเผยหรือส;ง

มอบข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรB หรือข"อมูลของผู"ใช"บริการ ท่ี

ได"มาตามมาตรา ๑๘ ให"แก;บุคคลใด 

     ความในวรรคหนึ่งมิให"ใช"บังคับกับการ

กระทำเพื่อประโยชนBในการดำเนินคดีกับ

ผู "กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือเพื ่อประโยชนBในการดำเนินคดีกับ

พนักงานเจ"าหน"าที่เกี ่ยวกับการใช"อำนาจ

หน"าที่โดยมิชอบ หรือเป9นการกระทำตาม

คำส่ังหรือท่ีได"รับอนุญาตจากศาล 

     พนักงานเจ"าหน"าที่ผู"ใดฝkาฝlนวรรคหน่ึง

ต"องระวางโทษจำคุกไม;เกินสามปX หรือปรับ

ไม;เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

ห"ามมิให "พนักงานเจ "าหน"าที ่และพนักงาน

สอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

เปiดเผยหรือส;งมอบข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูล

จราจรทางคอมพ ิวเตอร B  หร ือข "อม ูลของ

ผู"ใช"บริการที่ได"มาตามมาตรา ๑๘ ให"แก;บุคคล

ใด 

     ความในวรรคหนึ ่งมิให"ใช"บังคับกับการ

กระทำเพื ่อประโยชนBในการดำเน ินคดี กับ

ผู "กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ

ผู"กระทำผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา 

๑๘ วรรคสอง หร ือเพ ื ่อประโยชน B ในการ

ดำเนินคดีกับพนักงานเจ"าหน"าที่เกี่ยวกับการใช"

อำนาจหน"าท ี ่ โดยมิชอบ หร ือก ับพนักงาน

สอบสวนในส;วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน"าที่ตาม

มาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป9นการ

กระทำตามคำส่ังหรือท่ีได"รับอนุญาตจากศาล 

     พนักงานเจ"าหน"าที่หรือพนักงานสอบสวน

ผู"ใดฝkาฝlนวรรคหนึ่งต"องระวางโทษจำคุกไม;เกิน

สามปX หรือปรับไม;เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ท้ังปรับ 

๒๓ พนักงานเจ"าหน"าที่ผู"ใดกระทำโดยประมาท

เป9นเหตุให"ผู "อื ่นล;วงรู "ข"อมูลคอมพิวเตอรB 

ข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรB หรือข"อมูล

ของผู"ใช"บริการ ท่ีได"มาตามมาตรา ๑๘ ต"อง

ระวางโทษจำคุกไม;เกินหนึ่งปX หรือปรับไม;

เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

พนักงานเจ"าหน"าที ่หรือพนักงานสอบสวนใน

กรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ผู"ใดกระทำโดย

ป ร ะ ม า ท เ ป 9 น เ ห ต ุ ใ ห " ผ ู " อ ื ่ น ล ; ว ง รู"

ข"อมูลคอมพิวเตอรB ข"อมูลจราจรคอมพิวเตอรB 

หรือข"อมูลของผู"ใช"บริการ ที่ได"มาตามมาตรา 

๑๘ ต"องระวางโทษจำคุกไม;เกินหนึ่งปX หรือปรับ

ไม;เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 



๑๕ 

 

มาตรา พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรF  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว#าดAวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรF(ฉบับท่ี ๒)         

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔ ผู#ใดล'วงรู#ข#อมูลคอมพิวเตอร3 ข#อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร3หรือข#อมูลของผู#ใช#บริการ ที่

พนักงานเจ#าหน#าที่ได#มาตามมาตรา ๑๘ และ

เปGดเผยข#อมูลนั้นต'อผู#หนึ่งผู #ใด ต#องระวาง

โทษจำคุกไม'เกินสองปP หรือปรับไม'เกินสี่

หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ผ ู # ใดล 'วงร ู #ข #อม ูลคอมพิวเตอร 3 ข #อม ูลจราจร

คอมพิวเตอร3 หรือข#อมูลของผู#ใช#บริการที่พนักงาน

เจ#าหน#าที่หรือพนักงานสอบสวนได#มาตามมาตรา 

๑๘ และเปGดเผยข#อมูลนั ้นต'อผู #หนึ ่งผู #ใด ต#อง

ระวางโทษจำคุกไม'เกินสองปP หรือปรับไม'เกินสี่

หมี่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

๒๕ ข#อมูล ข#อมูลคอมพิวเตอร3 หรือข#อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร3ที่พนักงานเจ#าหน#าที่ได#มา

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให#อ#างและรับฟSงเปTน

พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห'งประมวล

กฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญาหรือ

กฎหมายอื่นอันว'าด#วยการสืบพยานได# แต'

ต#องเปTนชนิดที่มิได#เกิดขึ้นจากการจูงใจ มี

คำมั ่นสัญญา ขู 'เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิ

ชอบประการอื่น 

ข#อมูล ข#อมูลคอมพิวเตอร3 หรือข#อมูลจราจร

คอมพิวเตอร3ท ี ่พนักงานเจ #าหน#าที ่ได #มาตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได#มา

ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให#อ#างและรับฟSงเปTน

พยานหลักฐานตามบทบัญญัต ิแห 'งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

อันว'าด#วยการสืบพยานได# แต'ต#องเปTนชนิดที่มิได#

เก ิดข ึ ้นจากการจ ูงใจ ม ีคำม ั ่นส ัญญา ข ู ' เข็ญ 

หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

๒๖ ผู#ให#บริการต#องเก็บรักษาข#อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร3ไว#ไม'น#อยกว'าเก#าสิบวันนับแต'

วันที่ข#อมูลนั้นเข#าสู'ระบบคอมพิวเตอร3 แต'ใน

กรณีจำเปTนพนักงานเจ#าหน#าที ่จะสั ่งให#ผู#

ให#บริการผู #ใดเก็บรักษาข#อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร3ไว#เกินเก#าสิบวันแต'ไม'เกินหนึ่งปP

เปTนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็

ได# 

 

ผ ู # ให #บร ิการต #องเก ็บร ักษาข #อม ูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร3ไว#ไม'น#อยกว'าเก#าสิบวันนับแต'วันที่

ข #อมูลนั ้นเข#าสู 'ระบบคอมพิวเตอร3 แต'ในกรณี

จำเปTน พนักงานเจ#าหน#าที่จะสั่งให#ผู#ให#บริการใด

เก็บรักษาข#อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร3ไว#เกินเก#า

สิบวันแต'ไม'เกินสองปPเปTนกรณีพิเศษเฉพาะราย

และเฉพาะคราวก็ได# 

     ผ ู # ให #บร ิการจะต #องเก ็บร ักษาข #อม ูลของ

ผู #ใช#บริการเท'าที ่จำเปTนเพื ่อให#สามารถระบุตัว

ผู #ใช#บริการนับตั้งแต'เริ ่มใช#บริการและต#องเก็บ

รักษาไว#เปTนเวลาไม'น#อยกว'าเก#าสิบวันนับตั้งแต'

การใช#บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช#กับผู#ให#บริการประเภทใด 

อย'างไร และเมื ่อใด ให#เปTนไปตามที ่ร ัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ผู#ให#บริการผู#ใดไม'ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต#อง

ระวางโทษปรับไม'เกินห#าแสนบาท 

 



๑๖ 

 

๙. มาตรการสำคัญท่ีทำใหAบรรลุวัตถุประสงคFของกฎหมายน้ี คือ 

          พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก%ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. ๒๕๖๐) (ตPอไปจะใช%คำวPา “พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ฯ”)

กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อให%บรรลุวัตถุประสงค-ในการปyองกันและปรามปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร-ไว% ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตPอไปน้ี 

          (๑) กำหนดฐานความผิดสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-และกำหนดโทษ

สำหรับความผิดดังกลPาว5 ซ่ึงประกอบด%วย การกระทำความผิด ๒ ประเภท คือ 

(๑.๑) ความผิดท่ีกระทำตPอระบบคอมพิวเตอร- ข%อมูลคอมพิวเตอร-  

เชPน การเข%าถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร-ท่ีมีมาตรการปyองกันการเข%าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

นั้นมิได%มีไว%สำหรับตน หรือการทำให%เสียหาย ทำลาย แก%ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมPวPาทั้งหมด

หรือบางสPวน ซ่ึงข%อมูลคอมพิวเตอร-ของผู%อ่ืนโดยมิชอบ 

(๑.๒) ความผิดท่ีใช%คอมพิวเตอร-เปjนเคร่ืองมือในการกระทำความผิด  

เชPน การนำเข%าสูPระบบคอมพิวเตอร-ซึ่งข%อมูลคอมพิวเตอร-อันเปjนเท็จหรือที่มีลักษณะอันลามกและ

ข%อมูลคอมพิวเตอร-น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข%าถึงได%)  
   โดยกำหนดโทษปรับและโทษจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับไว%ซึ่งเปjนไปตามความรุนแรงของผลท่ี

เกิดข้ึนจากการกระทำความผิดในแตPละมาตรา 

          (๒) กำหนดภาระหน%าท่ี และความรับผิดของผู%ให%บริการ กลPาวคือ กำหนดให% “ผู%ที่ให%บริการ

แกPบุคคลอื่นในการเข%าสูPอินเทอร-เน็ต หรือให%สามารถติดตPอถึงกันโดยประการอื่น โดยผPานทางระบบ

คอมพิวเตอร- ไมPวPาจะเปjนการให%บริการในนามของตนเอง หรือ ในนามหรือเพื่อประโยชน-ของบุคคล

อื่นก็ตาม และผู%ให%บริการเก็บรักษาข%อมูลคอมพิวเตอร-เพื่อประโยชน-ของบุคคลอื่น”6 มีฐานะเปjนผู%

ให%บริการตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- ฯ ซ่ึงมีหน%าท่ีในการเก็บ

รักษาข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร- ( หมายถึง “ข%อมูลเกี ่ยวกับการติดตPอสื ่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร- ซ่ึงแสดงถึงแหลPงกําเนิด ต%นทาง ปลายทาง เส%นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด

ของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข%องกับการติดตPอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร-นั้น”7) ไว%ไมPน%อยกวPาเก%า

สิบวัน นับแตPวันที่ข%อมูลนั้นเข%าสูPระบบคอมพิวเตอร- แตPในกรณีจำเปjนพนักงานเจ%าหน%าที่จะสั่งให%ผู%ให%

บริการเก็บรักษาข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร-ไว%เกินเก%าสิบวันแตPไมPเกินหนึ่งป|เปjนกรณีพิเศษเฉพาะ

รายและเฉพาะคราวก็ได%8  

 
5 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรB. 
6 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๓. 
7 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๓. 
8 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๖. 



๑๗ 

 

          สำหรับรายละเอียดเกี ่ยวกับหลักเกณฑ-ในการเก็บข%อมูลเก็บรักษาข%อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร-ของผู%ให%บริการถูกกำหนดไว%โดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของผู%ให%บริการซึ่งมีหน%าที่ต%องเก็บรักษาข%อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร- ประเภทของข%อมูลที่จะต%องมีการเก็บรักษา และมาตรการในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข%อมูลท่ีต%องใช%ในการดำเนินการดังกลPาว9 

         นอกจากนั้นพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ  กำหนดให%ผู%

ให%บริการมีหน%าที่ดูแลสอดสPองไมPให%ผู%ใช%บริการของตนกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ (ความผิด

เกี่ยวกับการนำเข%าสูPระบบคอมพิวเตอร-ซึ่งข%อมูลคอมพิวเตอร-ที่ปลอม หรืออันเปjนเท็จ หรืออันเปjน

ความผิดตPอความมั่นคงแหPงราชอาณาจักร หรือที่มีลักษณะอันลามก) ในระบบคอมพิวเตอร-ที่อยูPใน

ความครอบครองของตน มิเชPนนั้น จะถือวPาให%ความรPวมมือ ยินยอม หรือรู%เห็นเปjนใจให%มีการกระทำ

ความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร-ที ่อยู Pในความควบคุมของตน ต%องระวางโทษ

เชPนเดียวกับผู%กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔10 

 ในกรณีนี้หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและศาลได%มีคำสั่งให%ระงับการทําให%แพรPหลายหรือ

ลบข%อมูลคอมพิวเตอร-จากตําแหนPงที่อยูPของข%อมูล พนักงานเจ%าหน%าท่ีอาจจะสั่งให%ผู%ให%บริการระงับ

การทําให%แพรPหลายหรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร-นั้นก็ได% แตPการสั่งเชPนวPานั้นจะต%องไมPเปjนการสร%าง

ภาระ หรือสPงผลกระทบกระเทือนตPอผู%ให%บริการเกินสมควร11 ซึ่งเมื่อผู%ให%บริการได%รับคําสั่งให%ระงับ

การทําให%แพรPหลายหรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร-จากพนักงานเจ%าหน%าที่แล%ว ก็ต%องดําเนินการระงับการ

ทําให%แพรPหลายหรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร- ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคําสั่งของพนักงานเจ%าหน%าท่ี

ในทันทีที่ได%รับคําสั่ง แตPต%องไมPเกินกวPาระยะเวลาที่ระบุไว%ในคําสั่ง เว%นแตPในกรณีที่มีเหตุจําเปjนอัน

สมควรซึ่งพนักงานเจ%าหน%าที่อนุญาตให%ดําเนินการ เกินกวPาระยะเวลาที่ระบุไว%ในคําสั่งแตPต%องไมPเกิน

สิบห%าวัน12 

          (๓) กำหนดอำนาจ หน%าท่ีและความรับผิดของพนักงานเจ%าหน%าท่ีที ่ได%ร ับแตPงตั ้งตาม

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ13 ซึ่งพนักงานเจ%าหน%าที่ที่จะได%รับ

 
9 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑBการเก็บรักษาข1อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรBของผู1ให1บริการ 

พ.ศ.๒๕๕๐ (ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐). 
10 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๑๕. 
11 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑB ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให1แพร8หลาย 

หรือลบข1อมูลคอมพิวเตอรBของพนักงานเจ1าหน1าที่หรือผู1ให1บริการ พ.ศ.๒๕๖๐(ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐). 
12 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ1งเตือนการระงับการทำให1แพร8หลายของข1อมูลคอมพิวเตอรBและ

การนำข1อมูลคอมพิวเตอรBออกจากระบบคอมพิวเตอรB พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐). 
13 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) หมวด ๒ พนักงาน

เจ1าหน1าที่.  



๑๘ 

 

แตPงตั้งโดยประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะต%องมีคุณสมบัติครบถ%วนเปjนไปตาม

หลักเกณฑ-ท่ีประกาศกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำหนดไว%ดังตPอไปน้ี14 

๑. มีความรู%และความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร- และ 

๒. สําเร็จการศึกษาไมPน%อยกวPาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร- วิทยาศาสตร- สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิทยาการคอมพิวเตอร- เทคโนโลยี

สารสนเทศ สถิติศาสตร- นิติศาสตร- รัฐศาสตร- หรือรัฐประศาสนศาสตร-  และ 

๓. ผPานการอบรมทางด%านความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) 

สืบสวน สอบสวน และการพิสูจน-หลักฐานทางคอมพิวเตอร- (Computer Forensics) และ 

๔. มีคุณสมบัติอ่ืนอยPางหน่ึงอยPางใด ดังตPอไปน้ี 

 ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไมPน%อยกวPาสองป|ในตําแหนPงเจ%าหน%าท่ีตรวจพิสูจน-

พยานหลักฐานท่ีเปjนข%อมูลคอมพิวเตอร-หรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส- 

 ข. สําเร็จการศึกษาตามข%อ ๒. ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ-ท่ีเปjนประโยชน-ตPอ

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตPสําเร็จการศึกษาดังกลPาวไมPน%อยกวPาส่ีป| 

 ค. สําเร็จการศึกษาตามข%อ ๒. ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลPได%เปjนเนติบัณฑิตตาม

หลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหPงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณ-ท่ีเปjนประโยชน-ตPอ

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน%ีนับแตPสําเร็จการศึกษาดังกลPาวไมPน%อยกวPาสามป| 

 ง. สําเร็จการศึกษาตามข%อ ๒. ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ-ท่ี เปjนประโยชน-ตPอ

การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตPสําเร็จการศึกษาดังกลPาวไมPน%อยกวPาสองป| 

 

       ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได%วPามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร%องขอ

จากพนักงานสอบสวน พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ฯ กำหนดให%

พนักงานเจ%าหน%าท่ีดังกลPาวมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวน และมีอำนาจดำเนินการดังตPอไปน้ี 

เฉพาะที่จําเปjนเพื่อประโยชน-ในการใช%เปjนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด และหาตัวผู%กระทํา

ความผิด  

        (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข%องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี

มาเพื่อให%ถ%อยคํา สPงคําชี้แจงเปjนหนังสือ หรือสPงเอกสาร ข%อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูPในรูปแบบ ท่ี

สามารถเข%าใจได% 

        (๒) เรียกข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร-จากผู%ให%บริการเกี่ยวกับการติดตPอสื่อสารผPานระบบ 

คอมพิวเตอร-หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง 

 
14 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑBเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ1าหน1าที่ตามพระราชบัญญัติ

ว8าด1วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑBเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ1าหน1าที่ตามพระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙). 



๑๙ 

 

        (๓) สั่งให%ผู%ให%บริการสPงมอบข%อมูลเกี่ยวกับผู%ใช%บริการที่ต%องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยูP ใน

ความครอบครองหรือควบคุมของผู%ให%บริการให%แกPพนักงานเจ%าหน%าท่ี 

        (๔) ทําสําเนาข%อมูลคอมพิวเตอร- ข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร- จากระบบคอมพิวเตอร- ท่ีมีเหตุ

อันควรเชื่อได%วPามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร-น้ันยังมิได%อยูP

ในความครอบครองของพนักงานเจ%าหน%าท่ี 

        (๕) สั ่งให%บ ุคคลซึ ่งครอบครองหรือควบคุมข%อมูลคอมพิวเตอร- หรืออุปกรณ-ที ่ใช%เก็บ 

ข%อมูลคอมพิวเตอร- สPงมอบข%อมูลคอมพิวเตอร- หรืออุปกรณ-ดังกลPาวให%แกPพนักงานเจ%าหน%าท่ี 

        (๖) ตรวจสอบหรือเข%าถึงระบบคอมพิวเตอร- ข%อมูลคอมพิวเตอร- ข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร- 

หรืออุปกรณ-ที ่ใช%เก็บข%อมูลคอมพิวเตอร-ของบุคคลใด อันเปjนหลักฐานหรืออาจใช%เปjนหลักฐาน

เกี ่ยวกับ การกระทําความผิด หรือเพื ่อสืบสวนหาตัวผู%กระทําความผิดและสั ่งให%บุคคลนั ้นสPง

ข%อมูลคอมพิวเตอร- ข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร- ท่ีเก่ียวข%องเทPาท่ีจําเปjนให%ด%วยก็ได% 

        (๗) ถอดรหัสลับของข%อมูลคอมพิวเตอร-ของบุคคลใด หรือสั ่งให%บุคคลที่เกี ่ยวข%องกับการ 

เข%ารหัสลับของข%อมูลคอมพิวเตอร- ทําการถอดรหัสลับ หรือให%ความรPวมมือกับพนักงานเจ%าหน%าที่ใน 

การถอดรหัสลับดังกลPาว 

        (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร-เทPาที่จําเปjนเฉพาะเพื่อประโยชน-ในการทราบรายละเอียด 

แหPงความผิดและผู%กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี15 

      นอกจากนั้นพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ฯ มีการกำหนดความ

รับผิดกรณีพนักงานเจ%าหน%าท่ีใดกระทำโดยประมาทเปjนเหตุให%ผู%อื่นลPวงรู%ข%อมูลคอมพิวเตอร- ข%อมูล

จราจรคอมพิวเตอร- หรือข%อมูลของผู%ใช%บริการ ท่ีได%มาตามมาตรา ๑๘ ต%องระวางโทษจำคุกไมPเกินหน่ึง

ป| หรือปรับไมPเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ16 

 

๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกำหนดใหAประชาชนตAองกระทำการหรืองดเวAนกระทำการอย#างใดอย#าง

หน่ึงหรือไม# อย#างไร 

          พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก%ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. ๒๕๖๐) กำหนดให%ประชาชนงดเว%นการกระทำความผิดทางอาญาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ใน

ลักษณะตPางๆ ซ่ึงแบPงออกได%เปjน ๒ ประเภท ดังตPอไปน้ี 

          ๑. การกระทำความผิดตPอระบบคอมพิวเตอร-หรือข%อมูลคอมพิวเตอร- 

๑.๑ การเข%าถึงระบบคอมพิวเตอร-โดยมิชอบ (มาตรา ๕) 

๑.๒ การลPวงรู%มาตรการปyองกันการเข%าถึงระบบคอมพิวเตอร-ของผู%อื่น และนำไปเป�ดเผยโดยมิชอบ 

(มาตรา ๖) 

๑.๓ การเข%าถึงข%อมูลคอมพิวเตอร-โดยมิชอบ (มาตรา ๗) 

 
15 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๑๘. 
16 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๓. 



๒๐ 

 

๑.๔ การดักรับข%อมูลคอมพิวเตอร-ของผู%อ่ืน (มาตรา ๘) 

๑.๕ การทำให%เสียหาย ทำลาย แก%ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมข%อมูลคอมพิวเตอร-โดยมิชอบ (มาตรา ๙) 

๑.๖ การรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร-ของผู%อ่ืนโดยมิชอบ (มาตรา ๑๐) 

๑.๗ การจำหนPายหรือเผยแพรPชุดคำส่ังเพ่ือนำไปใช%เปjนเคร่ืองมือในการกระทำความผิด (มาตรา ๑๓) 

 

          ๒. การใช%คอมพิวเตอร-ในการกระทำความผิด 

๒.๑ การสPงข%อมูลคอมพิวเตอร-หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส-แกPบุคคนอ่ืนโดยปกป�ดหรือปลอมแปลง

แหลPงท่ีมาของการสPงข%อมูลดังกลPาว อันเปjนการรบกวนการใช%ระบบคอมพิวเตอร-ของบุคคลอ่ืนโดย

ปกติสุข (มาตรา ๑๑)  

๒.๒ การนำเข%าสูPระบบคอมพิวเตอร-ซึ่งข%อมูลปลอม ข%อมูลเท็จ ข%อมูลอันมีลักษณะลามกและเผยแพรP

เน้ือหาท่ีไมPเหมาะสม (มาตรา ๑๔) 

๒.๓ การนำเข%าสูPระบบคอมพิวเตอร-ซึ่งข%อมูลคอมพิวเตอร-ที่ปรากฏเปjนภาพของผู%อื่น และภาพนั้นเปjน

ภาพที่เกิดจากการสร%างขึ้น ตัดตPอ เติม หรือดัดแปลงด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส-หรือวิธีการอื่นใด 

ทั้งนี้ โดยประการที่นPาจะทําให%ผู%อ่ืนนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได%รับความอับอาย

(มาตรา ๑๖) 

 

๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจำเปZนและสอดคลAองกับสภาพการณF พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถี

ชีวิตของประชาชนหรือไม# เพียงใด 

          ในยุคปhจจุบัน เทคโนโลยีถือได%วPาเปjนปhจจัยหลักในกิจวัตรประจำวันของประชาชนและการ

ดำเนินกิจกรรมของหนPวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไมPวPาจะเปjนการเรียนการสอน การประชุม การ

สัมมนา การซื้อขาย รวมทั้งการให%บริการจากภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะท่ีเทคโนโลยีเข%ามามี

บทบาทสำคัญตPอการดำรงชีวิตของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมตPางๆ ของหนPวยงานในฐานะท่ี

กPอให%เกิดประโยชน-และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น เชPน การมีระบบอินเตอร-เน็ตและมีระบบ

คอมพิวเตอร- ทำให%ทุกคนสามารถติดตPอสื่อสาร สPงข%อความและเอกสารระหวPางกันได%อยPางรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับการสPงทางไปรษณีย-)โดยเฉพาะหากผู%สPงและผู%รับอยูPกันคนละประเทศ หรือ

การมีระบบการจัดเก็บข%อมูลออนไลน- ๆเชPน Google Drive, Dropbox ทำให%สามารถสำรองข%อมูล

เพื่อปyองกันการสูญหายได%อยPางสะดวกมากขึ้นและการใช%บริการดังกลPาวก็มีมูลคPาที่ไมPสูงมาก (เม่ือ

เทียบกับการเก็บไว%ใน External Harddisk หรือ USB)   

 สืบเนื่องจากข%อดีและประโยชน-มากมายของเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ จึงทำให%ทุกภาค

สPวนในสังคมยอมรับและนำเทคโนโลยีมาใช%กันอยPางแพรPหลาย จึงสPงผลให%รูปแบบและวิถีในการ

ดำรงชีวิตของมนุษย-มีความเปลี่ยนแปลงไป กลPาวคือ เทคโนโลยีถูกนำมาใช%เปjนปhจจัยหลักในการ



๒๑ 

 

ดำรงชีวิต17 ซ่ึงสPงผลให%มีการถPายโอนข%อมูลสPวนบุคคลตPางๆไปยังระบบออนไลน-มากย่ิงข้ึน นักวิชาการ

ทางกฎหมายเทคโนโลยีให%ความเห็นวPา ด%วยเหตุผลดังกลPาว จึงทำให%ระบบอินเตอร-เน็ตกลายเปjน

ชPองทางในการกระทำความผิดได% กลPาวคือ ระบบอินเตอร-เน็ตเปjนปhจจัยหลักที่ถูกนำมาใช%ในการ

กระทำความผิดเพราะเปjนการสร%างโอกาสใหมPๆ ให%กับอาชญากรในการกระทำความผิด18 

 ด%วยเหตุผลทางด%านพัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีความ

เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ จึงมีความจำเปjน

อยPางมากในฐานะเปjนเครื่องมือสำคัญในการปyองกันและปรามปรามการกระทำความผิดอาญาที่มี

ลักษณะเฉพาะ ซึ่งบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาจจะไมPครอบคลุมไปถึง และจะกPอให%เกิดปhญหา

ในการบังคับใช%กฎหมายได% รวมทั้งมีความจำเปjนในแงPของประสิทธิภาพในการบังคับใช%กฎหมายกับ

การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- เน่ืองจากพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร- ฯ มีการแตPงตั้งพนักงานเจ%าหน%าที่เฉพาะซึ่งมีความรู%ความสามารถในการดำเนินการ

สืบสวนในคดีความผิดที่เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร- ซึ่งประเด็นนี้ถือเปjนปhจจัยสำคัญของการบังคับใช%

กฎหมายได%อยPางมีประสิทธิภาพ กลPางคือ สามารถนำตัวผู%กระทำความผิดมาลงโทษได% ทั้งนี้เพื่อเปjน

การคุ%มครองสิทธิของประชาชนทุกคนในสังคม 

       นอกจากนั้น หากพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร- ฯ แล%วจะได%เห็นวPามีการกำหนดฐานความผิดที่มีความหลากหลาย ทั้งความผิดที่กระทำ

ความตPอระบบคอมพิวเตอร- ข%อมูลคอมพิวเตอร- หรือใช%เครื่องคอมพิวเตอร-เปjนเครื่องมือในการกระทำ

ความผิด รวมทั้งกำหนดอัตราโทษปรับและโทษจำคุกซึ่งคPอนข%างมีความสอดคล%องกับสภาพการณ- 

พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนในปhจจุบัน 

     แตPอยPางไรก็ตาม ความเจริญก%าวหน%าอยPางรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ ่งมีความซับซ%อนและ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาจเปjนสาเหตุสำคัญที่ทำให%เกิดปhญหาและอุปสรรคบางประการของการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ%าหน%าที่ ซึ่งเปjนการใช%อำนาจตามที่กฎหมายได%กำหนดไว% อันสPงผลให%ไมP

สามารถบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯได%อยPางมี

ประสิทธิภาพอยPางสมบูรณ-ตามเจตนารมณ-ของกฎหมายดังกลPาว (รายละเอียดดูเพ่ิมเติมในข%อ ๑๕)19 

 

๑๒. ประโยชนFท่ีประชาชนไดAรับจากการมีกฎหมายน้ี คือ 

          ประชาชนได%รับประโยชน-จากพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-

ฯ ในแงPของการได%รับความคุ%มครองโดยกฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะสำหรับดำเนินการกับอาชญากร

 
17 Loretta J. Stalans & Mary A. Finn (2016) Understanding How the Internet Facilitates Crime and Deviance, Victims 

& Offenders, 11:4, 501-508. 
18 David S. Wall (2005), The Internet as a Conduit for Criminal Activity, in April Patavina,  Information Technology 

and the Criminal Justice System, 77-98. 
19 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๒๒ 

 

ผู %กระทำความผิดทางอาญาที ่เก ี ่ยวข%องกับคอมพิวเตอร- ซึ ่งถือเปjนการกระทำความผิดที ่ มี

ลักษณะเฉพาะและเปjนรูปแบบใหมP ซึ่งไมPสามารถบังคับใช%บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญากับ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ดังกลPาวได% เชPน ความผิดฐานเข%าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ

คอมพิวเตอร-ของผู%อื่นท่ีมีมาตรการปyองกันการเข%าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได%มีไว%สำหรับตน 

(Hacking) หรือความผิดฐานกระทำด%วยประการใดโดยมิชอบ เพื ่อให%การทำงานของระบบ

คอมพิวเตอร-ของผู%อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมPสามารถทำงานตามปกติได% (DOS 

Attack) 

 นอกจากนั้น การท่ีพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ กำหนด

ภาระหน%าที่ให%กับผู%ให%บริการในการเก็บข%อมูลจราจรคอมพิวเตอร-ซึ่งเปjนข%อมูลที่แสดงให%เห็นถึงวิธีการ

และลักษณะของการกระทำความผิด และยังสามารถใช%เปjนข%อมูลในการติดตามตัวผู%กระทำความผิด

ได%อีกด%วย20 บทบัญญัติของกฎหมายดังกลPาวจะชPวยให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีสามารถที่จะดำเนินการ

สืบสวน สอบสวน เพ่ือจะได%นำตัวผู%กระทำความผิดมาลงโทษได%อยPางสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ัง 

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ กำหนดอำนาจใน

การดำเนินการตPางๆ เชPน เข%าถึงข%อมูล ยึดหรืออายัดระบบ ถอดรหัสลับ21 บทบัญญัติในสPวนนี้จะเปjน

ประโยชน-แกPประชาชนในแงPที่วPาจะชPวยบรรเทาหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดข้ึน 

รวมท้ังเปjนการเพิ่มโอกาสให%ประชาชนได%รับการเยียวยาความเสียหายจากผู%กระทำความผิดที่ถูกจับ

มาลงโทษได% 

       บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ดังกลPาวจะ

เปjนประโยชน-ตPอประชาชนในสังคมในฐานะเปjนเครื่องมือที่ใช%ในการปyองกันและปราบปราบการ

กระทำความผิดที่เกี่ยวข%องกับคอมพิวเตอร- สPงผลทำให%ประชาชนสามารถใช%ระบบคอมพิวเตอร-ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบกิจการตPางๆ ได%อยPางม่ันใจและปลอดภัยมากข้ึน22 

 

๑๓. กฎหมายน้ีก#อใหAเกิดผลดังต#อไปน้ีหรือไม# อย#างไร  

 - เปjนการพัฒนากฎหมายให%สอดคล%องกับหลักสากลและพันธกรณีระหวPางประเทศ 

เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-มีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตPางไปจากการ

กระทำความผิดอาญาทั่วไป ซึ่งก็คือ เปjนการกระทำความที่ไร%พรมแดน23 กลPาวคือ  การกระทำ

ความผิด ผลของการกระทำความผิด อาจเกิดขึ้นในท%องที่มากกวPาหนึ่งท%องที่ได% นอกจากนั้น ผู%กระทำ

ความผิดสามารถอยูPที่ใดก็ได%ไมPจำเปjนต%องอยูPในท%องที่ที่มีการกระทำความผิด หรือท%องที่ที่ผลของการ

 
20 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๖. 
21 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๑๘. 
22 สภานิติบัญญัติแห8งชาติ, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร8างพระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรB (ฉบับที่ ..) พ.ศ...., ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
23 Ian Walden (2017), Computer Crime and Digital Evidence, Oxford University Press: UK. 



๒๓ 

 

กระทำความผิดเกิดขึ้น ด%วยเหตุผลดังกลPาว จึงทำให%การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-จะมี

ความเกี่ยวพันกับหลายประเทศ ดังนั ้น การบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ถือเปjนก%าวแรกของประเทศไทยในการที่จะพัฒนากฎหมายให%สอดคล%องกับ

หลักสากลและพันธกรณีระหวPางประเทศ ยกตัวอยPางเชPน พัฒนาให%เปjนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว%

โดย Convention on Cybercrime ซึ่งอนุสัญญาในระดับระหวPางประเทศซึ่งเปjนกฎหมายแมPแบบ

ของหลายประเทศในการยกรPางกฎหมายวPาด%วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร- ทั้งน้ี เมื่อประเทศ

ไทยมีกฎหมายที่เปjนไปตามมาตรฐานของกฎหมายในระดับสากลแล%ว ก็จะทำให%สามารถแก%ไขปhญหา

ในสPวนของการดำเนินคดีกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย โดยการติดตPอขอ

ความชPวยเหลือกับตPางประเทศ และในขณะเดียวกับก็อาจจะมีการทำความตกลงให%ความรPวมมือกับ

ตPางประเทศเพื่อรPวมกันปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ซึ่งมีลักษณะ

เปjนอาชญากรรมข%ามชาติได% 

 - มีผลกระทบตPอเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล%อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอ่ืนท่ีสำคัญ 

เน่ืองจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ท่ีเกิดขึ้นสPวนใหญPมักจะสPงผลกระทบตPอสถานะทาง

การเงินของประชาชนหรือของหนPวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตกเปjนเหยื่อ24 ยกตัวอยPางเชPน 

การดักรับข%อมูลคอมพิวเตอร-ซ่ึงอาจเปjนข%อมูลเก่ียวกับรหัสการเข%าถึงบัญชีธนาคาร ก็จะทำให%ผู%กระทำ

ความผิดสามารถทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อได% และหากผู%กระทำความผิดมุPงกระทำ

ความตPอระบบของสถาบันการเงินระดับประเทศหรือองค-กรภาครัฐแล%ว ก็ยPอมจะสPงผลกระทบตPอ

สถานะทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศได%เชPนกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ซึ่งกำหนดฐานความผิด อัตราโทษ และอำนาจของพนักงาน

เจ%าหน%าท่ีในการดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพ่ือหาตัวผู%กระทำความผิดมาลงโทษ จึงถือเปjนเคร่ืองมือ

สำคัญในการท่ีจะปyองกันและปรามปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- อันสPงผลคูPขนานใน

เรื่องของการปกปyองคุ%มครองภาครัฐและภาคเอกชน จากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตPอสถานะทาง

การเงินและระบบเศรษฐกิจทั ้งในระดับประชาชนและระดับประเทศ กลPาวโดยสรุปคือเปjน

หลักประกันในเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจตPางๆ ของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงสPงผลกระทบตPอสถานการณ-ทางเศรษฐกิจของสังคมโดยสPวนรวม 

 

๑๔. มีสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการ 

      ใหAเปZนไปตามกฎหมายอย#างไร 

          กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) 

รวบรวมสถิติคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแตPเมื่อหนPวยงานกPอตั้ง คือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓25 โดยสามารถแบPงออกได%เปjน ๓ กลุPม ได%แกP 

 
24 ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิในเอกสารภาคผนวก ๘ 
25 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข1อ ๕  



๒๔ 

 
 

กลุPม ๑ คือ คดีท่ีไมPรู%ตัวผู%กระทำผิด 

กลุPม ๒ คือ คดีท่ีรู%ตัวผู%กระทำผิดแตPผู%กระทำผิดหลบหนี 

กลุPม ๓ คือ คดีท่ีผู%ต%องหาถูกควบคุมหรือได%รับการปลPอยตัวช่ัวคราว 

มีรายละเอียดดังตPอไปน้ี26 

 

ปi พ.ศ. จำนวนคดี กลุ#ม ๑ กลุ#ม ๒ กลุ#ม ๓ รวม 

๒๕๖๓ ๑๓๘ ๒๙ ๑๐๙ - ๑๓๘ 

๒๕๖๒ ๘๔ ๖ ๗๘ - ๘๔ 

๒๕๖๑ ๑๔๓ ๓๑ ๑๑๒ - ๑๔๓ 

๒๕๖๐ ๓๗๒ ๕๖ ๓๑๖ - ๓๗๒ 

๒๕๕๙ ๒๑๘ ๒๘ ๑๙๐ - ๒๑๘ 

๒๕๕๘ ๑,๐๔๓ ๕๔๖ ๔๙๗ - ๑,๐๔๓ 

๒๕๕๗ ๑๔๙ ๖๐ ๘๘ ๑ ๑๔๙ 

๒๕๕๖ ๕๙ ๑๐ ๔๙ - ๕๙ 

๒๕๕๕ ๓๐๙ ๒๖๓ ๔๖ - ๓๐๙ 

๒๕๕๔ ๒๗๕ ๒๒๘ ๔๗ - ๒๗๕ 

๒๕๕๓ ๑๓๗ ๖๖ ๗๑ - ๑๓๗ 

๒๕๕๒ ๓๔ ๒๐ ๑๔ - ๓๔ 

รวม ๒,๙๖๑ ๑,๓๔๓ ๑,๖๑๗ ๑ ๓,๐๙๒ 

 

๑๕. มีปaญหาและอุปสรรคในการบังคับใชAกฎหมายน้ีหรือไม# อย#างไร 

      

ในปhจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทตPอการดำรงชีวิตของประชาชน และตPอการประกอบกิจการ

ของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนคPอนข%างมาก ความเจริญก%าวหน%าอยPางรวดเร็วของเทคโนโลยี

สPงผลกระทบโดยตรงตPอลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น แม%พระราชบัญญัติดังกลPาวจะกำหนดฐานความผิดที่คPอนข%างมีความครอบคลุมและกำหนด

อัตราโทษสูงสุดถึงขึ้นจำคุก 20 ป| การกระทำความผิด แตPจำนวนคดีที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ก็มิได%น%อยลงเลย ในทางกลับกันลักษณะของการกระทำความผิดที่มี

ความแปลกใหมPและซับซ%อนมากขึ้น จึงทำให%เกิดปhญหาและอุปสรรคตPอพนักงานเจ%าหน%าที่ในการ

 
26 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๒๕ 

 

บังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ซ่ึงสามารถสรุปได%ดัง

รายละเอียดตPอไปน้ี27 

      (๑) ปhญหาเกี่ยวกับการบังคับใช%กฎหมายกับผู%กระทำความผิด (ทั้งประชาชนและผู%ให%บริการ) ที่มี

ถิ่นที่อยูP ณ ตPางประเทศ เนื่องจากมีข%อจำกัดเกี่ยวกับความรPวมมือระหวPางประเทศ จึงทำให%เกิดความ

ยากลำบากในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ค%นหาพยานหลักฐาน รวมทั้งขั ้นตอนของการนำตัว

ผู%กระทำความผิดมาลงโทษ  

      (๒) ปhญหาเกี่ยวกับการให%ความรPวมมือและความชPวยเหลือของผู%ให%บริการแกPพนักงานเจ%าหน%าท่ี

ในการสืบสวนสอบสวน ค%นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข%อง และการชPวยควบคุมดูแลผู%ใช%บริการของตน

ไมPให%กระทำความผิด กลPาวคือ ผู%ให%บริการบางรายไมPมีความใสPใจในการปฏิบัติหน%าที่ตามหลักเกณฑ-ท่ี

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก%ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

๒๕๖๐) กำหนดไว% เชPน มีการจัดเก็บข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร-ไมPถูกต%องและไมPครบถ%วนตาม

หลักเกณฑ-ของกฎหมาย 

      (๓) ปhญหาเกี ่ยวกับจำนวนของพนักงานเจ%าหน%าที ่ เมื ่อเทียบจำนวนคดีความผิดเกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร-ที่เกิดขึ้นในปhจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกป|กับจำนวนของพนักงานเจ%าหน%าที่ที่มี

อำนาจสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-แล%ว พบวPาจำนวนพนักงานเจ%าหน%าท่ียังคง

มีไมPเพียงพอและไมPได%สัดสPวนกับจำนวนของคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ-

ดังกลPาวสPงผลกระทบโดยตรงตPอความลPาช%าในการดำเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงาน

เจ%าหน%าท่ีในแตPละคดี 

      (๔) ปhญหาเกี่ยวกับความรู%ความเชี่ยวชาญของพนักงานเจ%าหน%าที่ โดยเฉพาะหากเปjนกรณีการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ที่ใช%เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีรูปแบบใหมPๆ สถานการณ-

ดังกลPาวกPอให%เกิดปhญหาและอุปสรรคแกPพนักงานเจ%าหน%าที่ในการค%นหาพยานหลักฐานและการนำตัว

ผู%กระทำความผิดมาลงโทษ28 

 

ส#วนท่ี ๓ 

การตรวจสอบเน้ือหาของกฎหมาย  

   

 

๑๖. กฎหมายน้ีมีความสัมพันธFหรือใกลAเคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม# อย#างไร 

 
27 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 
28 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๒๖ 

 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ กำหนดฐานความผิดและกำหนด

โทษในทางอาญา (ปรับและจำคุก) ไว%สำหรับผู%กระทำความผิดตามกฎหมายดังกลPาว จึงมีความสัมพันธ-

อยPางใกล%ชิดกับประมวลกฎหมายอาญา การบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ยังคงอยูPภายใต%หลักทฤษฎีทางกฎหมายในการบังคับใช%กฎหมายทางอาญา 

ดังตPอไปน้ี 

-หลักตีความกฎหมายทางอาญาซ่ึงต%องตีความอยPางเครPงครัดตามตัวอักษร 

-หลักความชอบด%วยกฎหมายของความผิดและโทษ (ไมPมีความผิด ไมPมีโทษ โดยไมPมีกฎหมาย) 

-หลักกฎหมายอาญาไมPมีผลย%อนหลังเปjนผลร%าย 

-หลักการบังคับใช%ทันทีของกฎหมายอาญาท่ีมีผลดีกับผู%กระทำความผิด 

-หลักการลงโทษผู%กระทำความผิดเปjนการเฉพาะตัว 

-หลักความจำเปjนและได%สัดสPวนแหPงการลงโทษ 

-หลักการปรับใช%โทษให%เหมาะสมกับผู%กระทำความผิดแตPละคน 

-หลักความเสมอภาคตPอหน%ากฎหมายอาญา 

 นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงเน้ือหาสาระของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ แล%วจะพบได%วPา ความผิดบางมาตราที่มีความใกล%เคียงกับความผิดท่ี

กำหนดไว%โดยประมวลกฎหมายอาญา ยกตัวอยPาง มาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๓๒๖ ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

มาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๓๒๖ 

ผู$ใดกระทำความผิดที่ระบุไว$ดังต9อไปนี้ ต$องระวางโทษ

จำคุกไม9เกินห$าปC หรือปรับไม9เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรบั 

     (๑ )  น ำ เ ข $ า ส ู 9 ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร M ซึ่ ง

ข$อมูลคอมพิวเตอรMปลอมไม9ว9าทั ้งหมดหรือบางส9วน 

หรือข$อมูลคอมพิวเตอรMอันเปPนเท็จ โดยประการที่

น-าจะเกิดความเสียหายแก-ผู9อื่นหรือประชาชน 

     ถ$าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง มิได$กระทำ

ต9อประชาชน แต9เปPนการกระทำต9อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผู $กระทำ ผู$เผยแพร9หรือส9งต9อซึ่งข$อมูลคอมพิวเตอรM

ดังกล9าวต$องระวางโทษจำคุกไม9เกินสามปC หรือปรับไม9

เก ินหกหมื ่นบาท หร ือทั ้งจำทั ้งปร ับ และให$เปPน

ความผิดอันยอมความได$ 

ถ$าความผิดฐานหมิ่นประมาทได$กระทำโดยการโฆษณา

ด$วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตรM ภาพ

หรือตัวอักษรที่ทำให$ปรากฎไม9ว9าด$วยวิธีใด ๆ แผ9นเสียง 

หรือสิ ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร

กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ 

หรือโดยกระทำการปfาวประกาศด$วยวิธีอื่น ผู$กระทำ

ต$องระวางโทษจำคุกไม9เกินสองปC และปรับไม9เกินสอง

แสนบาท 

 

 



๒๗ 

 

		 	ดังจะเห็นได%วPาหากมีการกระทำความผิดฐานหม่ินประมาททางออนไลน-เกิดข้ึน อาจเกิดปhญหา

ในการตีความวPาจะใช%มาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร- พ.ศ.๒๕๕๐ หรือมาตรา ๓๒๖ ของประมวลกฎหมายอาญา มาใช%บังคับกับกรณีดังกลPาว 

เนื่องจากความผิดทั้งสองมาตราคPอนข%างมีความทับซ%อนกัน ความแตกตPางคือ มาตรา ๑๔ จะกำหนด

อัตราโทษที่สูงกวPา และเปjนความผิดที่ไมPสามารถยอมความได% ดังนั้นจึงเปjนสาเหตุให%สถิติคดีที่มีการ

ฟyองร%องตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ.

๒๕๕๐ น้ันมีจำนวนมาก ทั้งท่ีเจตนารมณ-ของมาตราดังกลPาว นPาจะมุPงเน%นตPอการกระทำความผิดฐาน

หลอกลวงในรูปแบบของการปลอมแปลงข%อมูลคอมพิวเตอร- ในลักษณะของ phishing ซึ่งกPอให%เกิด

ความเสียหายตPอประชาชนในวงกว%าง เชPน การปลอมหน%าเว็ปไซต-ของหนPวยงานตPางๆ เพื่อให%ได%ไปซ่ึง

ข%อมูลลงทะเบียนของเหยื่อ เพื่อจะไปแสวงหาประโยชน-ตPอไป29 และด%วยเหตุข%างต%น จึงเปjนเหตุผลให%

มีการปรับแก%มาตรา ๑๔ (๑) ในพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยตัดข%อความที่วPา “โดยประการที่นPาจะเกิดความเสียหายแกPผู%อื่น” และเพ่ิม

ข%อความท%าย มาตรา ๑๔ (๑) วPา “อันมิใชP การกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย

อาญา” 

๑๗. มีการฟlองคดีต#อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการรAองเรียนต#อผูAตรวจการแผ#นดิน 

      หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติเก่ียวกับกฎหมายน้ีก่ีเร่ืองและในประเด็นใด 

ไมPพบข%อมูล 

๑๘. การใชAระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจAาหนAาที่ และโทษอาญาในกฎหมายน้ี 

(ถAามี) ยังมีความเหมาะสมอยู#หรือไม# อย#างไร 

      ในสPวนของระบบการใช%ดุลยพินิจของพนักงานเจ%าหน%าท่ีนั้น พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำ

ความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ กำหนดไว%คPอนข%างมีความเหมาะสมแล%ว เพราะมีระบบในการ

ตรวจสอบการใช%ดุลยนิจของพนักงานเจ%าหน%าที่เพื่อให%เกิดความเปjนธรรมตPอประชาชนมากที่สุด โดย

ให%พนักงานเจ%าหน%าที่ยื่นคำร%องตPอศาลกPอนการใช%อำนาจบางประการ เชPน การยึดหรืออายัดระบบ

คอมพิวเตอร- การถอดรหัสลับข%อมูลคอมพิวเตอร-ของผู %อื ่น การเข%าถึงระบบคอมพิวเตอร-หรือ

ข%อมูลคอมพิวเตอร-ของผู%อื่น30 นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดโทษสำหรับ พนักงานเจ%าหน%าท่ีท่ีกระทํา

โดยประมาทเปjนเหตุให%ผู%อื่นลPวงรู%ข%อมูลคอมพิวเตอร- ข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร- หรือข%อมูลของ

ผู%ใช%บริการที่ได%มาตามมาตรา ๑๘ โดยต%องระวางโทษจําคุก ไมPเกินหนึ่งป| หรือปรับไมPเกินสองหม่ืน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 31 

 
29 เหตุผลในการประกาศใช1พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เล8ม ๑๓๔ ตอนที่ 

๑๐ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
30 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๑๘. 
31 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๓. 



๒๘ 

 

       ในสPวนของบทกำหนดโทษทางอาญานั้น พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร- ฯ ยังคงไมPคPอยได%สัดสPวนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร- กลPาวคือ อัตราของโทษจำคุกและโทษไมPได%สัดสPวนกับความเสียหายท่ีผู%เสียหายได%รับ

และรายได%หรือผลประโยชน-ที่ผู%กระทำความผิดได%รับ ซึ่งอาจเปjนสาเหตุหนึ่งที่ทำให%ปริมาณของคดีท่ี

เกิดต้ังแตPพระราชบัญญัติดังกลPาวใช%บังคับไมPลดน%อยลงเลย 

       นอกจากนั้น ประเภทของโทษที่กำหนดไว%ในมาตรา ๒๗ สำหรับผู%ที่ฝ�าฝ นคำสั่งของศาลหรือ

พนักงานเจ%าหน%าที่ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมPปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ 

นั้น พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก%ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

๒๕๖๐) กำหนดไว%แตPเพียงโทษปรับไมPเกินสองแสน และปรับรายวันอีกไมPเกินวันละห%าพันจนกวPาจะ

ปฏิบัติใหถูกต%อง โดยไมPมีโทษจำคุก บทกำหนดโทษดังกลPาวจึงถูกมองวPาเปjนสาเหตุสPวนหนึ่งที่ทำให%มี

การเพิกเฉยและฝ�าฝ นคำส่ังของพนักงานเจ%าหน%าท่ีอยูPเสมอมา32 

 

ส#วนท่ี ๔ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

   

 

๑๙. การรับฟaงความคิดเห็น 

  ได%รับฟhงความคิดเห็นโดยถูกต%องตามข%อ ๕ และข%อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

     ของกฎหมายแล%ว  

  ได%รับฟhงความคิดเห็นโดยวิธีอ่ืนนอกจากผPานระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)................... 

    ผู%เก่ียวข%องมีความเห็นเก่ียวกับกฎหมายน้ีหรือผลกระทบของกฎหมายน้ีอยPางไร.................. 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีประโยชน-ตPอสังคมในยุคปhจจุบัน

คPอนข%างมาก และมีความสอดคล%องกับสถานการณ-และบริบทของสังคมในปhจจุบัน เพราะคดีสPวนใหญP 

ที่เกิดขึ้นมักจะใช%คอมพิวเตอร-เปjนปhจจัยในการกระทำความผิด พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ สามารถบังคับใช%กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ซึ่งเปjน

ความผิดรูปแบบใหมPได% ซึ่งเปjนการบังคับใช%กฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู%กระทำความผิดโดยตรง และ

ระงับการทำให%แพรPหลายหรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร-ที่ไมPเหมาะสม แตPอยPางไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

วPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ยังคงไมPสามารถบังคับใช%ได%กับผู%กระทำความผิดท่ี

มีอยูPตPางประเทศได% พนักงานเจ%าหน%าที่ไมPสามารถใช%อำนาจที่มีอยูPตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

 
32 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๒๙ 

 

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ เพื่อแก%ไขปhญหาดังกลPาว รวมทั้งเพื่อปyองกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเก่ียวคอมพิวเตอร-ท่ีเกิดข้ึนในปhจจุบันได%อยPางมีประสิทธิภาพเทPาท่ีควร33 

๒๐. ไดAนำรายงานการวิเคราะหFผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถAามี) 

       มาประกอบการพิจารณาดAวยแลAวหรือไม# 

ไมPมี 

๒๑. หน#วยงานไดA 

 ๒๑.๑ ออกกฎหรือดำเนินการอย#างหนึ่งอย#างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไวA เพื่อที่ประชาชน 

         ตามบทบัญญัติ จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดAรับสิทธิประโยชนFจากกฎหมาย 

                   หรือไม# อย#างไร 

เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(บก.ปอท) ไมPใชPหนPวยงานที่มีอำนาจออกกฎหมายลำดับรองตามท่ีพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ กำหนดไว% กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) จึงได%พยายามดำเนินการอื่นๆ เทPาที่จะสามารถทำได%เพ่ือเปjน

การสPงเสริมและสนับสนุนให%ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได%อยPางถูกต%องและมีความ

ระมัดระวังตนเองไมPให%ตกเปjนเหย่ือของการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-ประเภทตPางๆ 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท)

จึงได%ดำเนินการประชาสัมพันธ-แนวทางปฎิบัติตPางๆ เพื่อให%ประชาชนมีความรู%ความเข%าใจในการ

ปyองกันตนเองให%ปลอดภัยจากการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร-ในรูปแบบตPางๆ โดยใช%

ชPองทางประชาสัมพันธ-ทางหน%าเว็ปไซต- (https://tcsd.go.th/ประชาสัมพันธ-/) โดยมีตัวอยPาง

ดังตPอไปน้ี34 

(๑) วิธีปกปyองคอมพิวเตอร-และข%อมูลของคุณ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

(๒) ๕ วิธีการใช%อินเตอร-เน็ตอยPางปลอดภัย ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

(๓) ข%อเท็จจริงท่ีนักช%อปออนไลน-ทุกคนต%องรู% ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

(๔) เคล็ดลับเพื่อชPวยรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณจากอาชญากรรมไซเบอร- ลงวันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๒ 

(๕) วิธีงPายๆในการเปjนนักช็อปออนไลน-ท่ีปลอดภัยและเข%าใจ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

(๖) อาชญากรรมไซเบอร- : ความสำคัญของความรู% การเตรียมการ และ การเฝyาระวัง ๑ และ 

๒ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

(๗) เคล็ดลับวิธีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร- ลงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
33 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบงัคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 
34 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) ข8าวสารประชาสัมพันธB, 

<https://tcsd.go.th/ประชาสัมพันธB/> สืบค1นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๓๐ 

 

(๘) ฝ£กให%เปjนนิสัยกับการรักษาความปลอดภัยท่ีดี! ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

(๙) เตือนภัยไซเบอร-ระบาดหนักอ%างเร่ืองโควิด-๑๙ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

(๑๐) เตือนภัยสังคม อยPาให%ข%อมูล OTP เด็ดขาด พบคนร%ายหลอกกรอกรหัสเพื่อรับเงินฟรี 

อาจถูกเจาะระบบธุรกรรมการเงินผPานมือถือได% ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(๑๒) เลือกรหัสผPานท่ีดีสำหรับบัญชีออนไลน-ของคุณ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ- ๒๕๖๔ 

(๑๓) ๑๐ อันดับชPองโหวPยอดนิยมของแฮ็กเกอร-ในป| ๒๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ- ๒๕๖๔ 

(๑๔) Crimeware ท่ีคุณต%องระวัง ๑๗ กุมภาพันธ- ๒๕๖๔ 

(๑๕) ข%อบกพรPองที่สPงผลตPออุปกรณ-ที่ใช% 1B + Wi-Fi ชPวยให%ผู%โจมตีสามารถถอดรหัสแพ็จ

เก็ตเครือขPายไร%สายได% ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๑๖) ความกังวลด%านความปลอดภัยทางไซเบอร-ขององค-กรและการใช%จPายยังคงเพิ่มขึ้นอยPาง

ตPอเน่ือง ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๑๗) แฮกเกอร-กำลังโจมตีอินสแตนซ-ของ ManageEngine Desktop Central ที่มีชPองโหวP 

ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๑๘) เตือนระวังเว็บอัปเดตสถานการณ- Covid-๑๙ หลอกติดตั้งมัลแวร- ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

(๑๙) แนะวิธีทำงานที่บ%านให%ปลอดภัยจากอาชญากรไซเบอร- ฉวยโอกาสวิกฤติ “โควิด-๑๙” 

แพรPมัลแวร- ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๒๐) เตือน April Fool’s Day ห%ามแชร-ข%อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ-โควิด-19 ลงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๒๑) ควรระวังความปลอดภัยจาก ‘อาชญากรไซเบอร-’ ชPวงวิกฤติโควิด – ๑๙ ลงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

(๒๒) ระวังภัย พบมัลแวร- Emotet แพรPกระจายผPาน Wi-Fi ควรระวังหากเชื่อมตPอ Wi-Fi 

สาธารณะเพราะอาจถูกขโมยเงินได% ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๒๑.๒ ดำเนินการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตามและบังคับการใหAเปZนไปตามกฎหมายหรือไม# อย#างไร 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) มีการ

จัดประชุมภายใน เพื่อเปjนการให%ความรู% แลกเปลี่ยน แบPงปhน ประสบการณ-การทำงานระหวPาง

พนักงานเจ%าหน%าท่ี ทั้งน้ี เพื่อเปjนการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมรPวมกันในการใช%อำนาจตาม

มาตรา ๑๘ ในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- รวมทั้งเพ่ือ

เปjนการแก%ไขปhญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในการบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- ฯ35 

 

 
35 บทสัมภาษณเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๓๑ 

 

๒๒. ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

 ๒๒.๑ กฎหมายน้ีมีการบังคับใชAหรือไม# อย#างไร 

         พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีการบังคับใช%มาอยPาง

ตPอเนื่องตั้งแตPวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปjนต%นมา โดยพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีทั้งหมด ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ คือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ คือ พ.ศ. 

๒๕๖๐ พระราชบัญญัติดังกลPาวมุPงบังคับใช%กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-รูปแบบตPางๆ

ซึ่งสPงผลให%เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตPอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมท้ัง

ความสงบสุขและศีลธรรมอันดี ซึ่งสามารถแบPงออกได%เปjน ๒ ประเภท ได%แกP การกระทำความผิดตPอ

ระบบคอมพิวเตอร-หรือข%อมูลคอมพิวเตอร- และ การใช%คอมพิวเตอร-ในการกระทำความผิด36 

 ๒๒.๒ หากมีการบังคับใชA เกิดผลสำเร็จตามเปlาหมายท่ีกำหนดไวAหรือไม# อย#างไร 

          พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีการบังคับใช%ที่เกิดผล

สำเร็จที่คPอนข%างเปjนไปตามเปyาที่หมายที่กำหนดไว% กลPาวคือ สามารถยับยั้งและบรรเทาความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้นจากกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ได%ในหลายคดี ถือเปjนการปyองกันและปราบปราม

การกระทำความผิดดังกลPาวได%ดีในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ก็คPอนข%างมีความเหมาะสมกับสภาพการณ-ด%านสังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล%อม หรือวิถีชีวิตของประชาชนในปhจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถบังคับใช%ได%

คPอนข%างครอบคลุมกับการกระทำความผิดสPวนใหญPท่ีเกิดข้ึนในปhจจุบัน37   

 แตPอยPางก็ตาม ก็ยังคงมีประเด็นปhญหาบางประการที่ยังคงต%องได%รับการแก%ไขเพื่อให%การ

บังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดตรง

เปjนไปตามเจตนารมณ-ในการยกรPางกฎหมายดังกลPาว ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นตPางๆ ได%ดังน้ี 

 ๑. เรื่องการบังคับใช%กฎหมายนอกราชอาณาจักร พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ ยังคงขาดแนวทางที่ชัดเจนในการบังคับใช%กฎหมายในคดีท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง

กับผู%กระทำความผิดท่ีมีถ่ินท่ีอยูPนอกราชอาณาจักร 

๒. เรื ่องคุณสมบัติของพนักงานเจ%าหน%าที ่ ท่ีควรจะมีความรู %ความสามารถและผPานการ

ฝ£กอบรม มีความชำนาญด%านคอมพิวเตอร-โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได%สามารถปฏิบัติหน%าที่ได%อยPางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แตPหลักเกณฑ-ที่ออกโดยประกาศกระทรวงมีการกำหนดคุณสมบัติของ

พนักงานเจ%าหน%าที่วPาสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขา สถิติศาสตร- นิติศาสตร- รัฐศาสตร- หรือรัฐ

ประศาสนศาสตร- ได%ด%วย ซึ่งพิจารณาแล%วเห็นวPา อาจจะไมPเปjนไปตามเจตนารมณ-ของการยกรPาง

กฎหมายซึ่งต%องการให%เฉพาะผู%ที่มีความรู%ความชำนาญด%านคอมพิวเตอร-เทPานั้นที่จะเปjนพนักงาน

เจ%าหน%าท่ีตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- ฯ ได% 

 
36 ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมในข1อ ๙ และ ๑๐. 
37 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔.  



๓๒ 

 

๓. เรื่องคำนิยามของผู%ให%บริการ สืบเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งมีความรวดเร็วและ

หลากหลาย จึงสPงผลให%มีผู%ให%บริการหลายประเภท ซึ่งทำหน%าที่แตกตPางกันไป เชPน ผู%ให%บริการในการ

เข%าถึงระบบอินเตอร-เน็ต หรือผู%ให%บริการในการเข%าถึงโปรแกรมซอฟแวร-ตPางๆ  หรือ ผู%ให%บริการใน

การเข%าถึงระบบแพลทฟอร-มหรือเซิร-ฟเวPอร- ดังนั้น จึงควรมีการปรับคำนิยามให%ครอบคลุมกับผู%ให%

บริการทั้งหมดที่มีอยูPในปhจจุบัน รวมทั้งกำหนดภาระหน%าท่ีของผู%ให%บริการแตPละประเภททั้งรายใหญP

และรายยPอย ให%มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และในมาตรา ๑๕ ก็ควรระบุให%ชัดวPา ผู%

ให%บริการท่ีมีภาระหน%าท่ีตามมาตรดังกลPาว คือ ผู%ให%บริการประเภทใดบ%าง 

 ๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีตAนทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการใหA

เปZนไปตามกฎหมายอย#างไร 

          ในสPวนของประชาชนที่มีฐานะเปjนผู%ให%บริการมีภาระและมีต%นทุนในการจัดเก็บข%อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร-ไว%ไมPน%อยกวPาเก%าสิบวัน ซึ่งมีมูลคPาคPอนข%างสูง โดยเฉพาะกรณีหากประชาชนเปjนผู%

ให%บริการรายยPอย ในสPวนของรัฐ จะมีต%นทุนในการสนับสนุนงบประมาณในจ%างพนักงานเจ%าหน%าที่ที่มี

ความรู%ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และจัดหาอุปกรณ-ที่เกี่ยวข%องในการดำเนินการสืบสวน 

สอบสวนของพนักงานเจ%าหน%าที่ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรู%ความสามารถ 

ทักษะของพนักงานเจ%าหน%าที่ ทั้งนี้เพื่อให%การบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร- ฯ เปjนไปได%อยPางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด38 

 ๒๒.๔ เกิดผลท่ีไม#ไดAคาดคิดหรือไม#พึงประสงคFหรือไม# 

ในบางคดีผู%กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-มักจะใช%เทคโนโลยีขั้นสูงในการป�ดบังตัวตน จึงทำให%

ต%องใช%ระยะเวลาในการสืบสวน สอบสวนเพ่ือหาตัวผู%กระทำความผิดคPอนข%างมาก รวมท้ังหากเปjนการ

กระทำความผิดท่ีผู%กระทำความผิดที่ถิ่นท่ีอยูPนอกราชอาณาจักร จะสPงผลให%เกิดความยากลำบากใน

การบังคับใช%กฎหมายเพราะการดำเนินการกระบวนยุติธรรมจะอยูPภายใต%อำนาจของอัยการสูงสุดและ

มีกรอบระยะเวลาในเร่ืองอายุความตามประมวลกฎหมายอาญาจำกัดไว% นอกจากน้ันยังมีประเด็นเรื่อง

ข%อจำกัดในด%านความรPวมมือระหวPางประเทศ ที่ยังไมPมีแนวทางที่ชัดเจนในการขอความรPวมมือกับ

ตPางประเทศเพื่อรPวมกันปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- โดยเฉพาะ

ในกรณีที่เปjนอาชญากรรมข%ามชาติ สถานการณ-ทั้งหลายดังกลPาว มักจะสPงผลให%ไมPสามารถนำตัว

ผู%กระทำความผิดมาลงโทษได%39 

๒๓. กฎหมายนี้คุ Aมค#าหรือไดAสัดส#วนเมื ่อเทียบประโยชนFที ่ไดAรับกับภาระของประชาชนและ

ทรัพยากรท่ีใชAในการบังคับการใหAเปZนไปตามกฎหมายหรือไม# อย#างไร 

 พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ มีความคุ%มคPาในการบังคับ

ใช%เมื่อเทียบผลประโยชน-ท่ีสังคมจะได%รับกับภาระของประชาชนที่จะต%องได%รับ ซึ่งก็คือ หน%าที่ในการ

 
38 พระราชบัญญัติว8าด1วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๖. 
39 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๓๓ 

 

งดเว%นไมPกระทำการที ่เปjนความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร-และเคารพสิทธิของผู %อื ่น รวมทั ้งหาก

ประชาชนมีฐานะเปjนผู%ให%บริการซึ่งมีภาระหน%าที่ในการเก็บรวบรวมข%อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร-ไว%

ไมPน%อยกวPาเก%าสิบ ก็เปjนหน%าที่ที่พึงกระทำเพื่อเปjนการสนับสนุนให%การดำเนินคดีเปjนไปได%อยPาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให%บรรลุวัตถุประสงค-ของกฎหมายในการรักษาความสงบ

เรียบร%อยและศีลธรรมอันดี และมีความคุ%มคPา เมื่อเทียบทรัพยากรที่ใช%ในการบังคับการให%เปjนไปตาม

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ อันประกอบด%วยงบประมาณใน

การจ%างพนักงานเจ%าหน%าที่ (ซึ่งในปhจจุบันมีจำนวนไมPเพียงพอกับสัดสPวนของคดีที่เกิดขึ้น) งบประมาณ

ในการจัดหาอุปกรณ-และพัฒนาความรู%ความเชี่ยวชาญของพนักงานเจ%าหน%าท่ี (ซึ่งมีไมPมีเพียงพอกับ

คPาใช%จPายท่ีเกิดข้ึนจริง) 

 แตPอยPางไรก็ตาม ความคุ%มคPาดังกลPาว อาจจะไมPได%สัดสPวนกับภาระหน%าท่ีและความเสี่ยงภัยใน

การปฏิบัติหน%าท่ีของพนักงานเจ%าหน%าท่ีซ่ึงมีคPอนข%างมาก ทั้งน้ี เนื่องจากในการปฏิบัติหน%าที่ตาม

กฎหมายจะต%องมีการดำเนินการตPางๆ ท่ีกระทบสิทธิ เสรีภาพของผู%ต%องหา ทำให%มีโอกาสถูกฟyองร%อง

ดำเนินคดีในภายหลังได% ดังนั้น เพื่อให%เกิดความได%สัดสPวน จึงควรเพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวPา

ด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯที่กำหนดภาระหน%าที่ของประชาชนในการให%ความ

ร Pวมมือกับพนักงานเจ %าหน%าท่ีในการปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเก ี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร-40 

๒๔. สมควรยกเลิก แกAไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม# อย#างไร 

           (๑) สมควรเพิ่มอัตราโทษสำหรับโทษปรับและโทษจำคุกสำหรับการกระทำความผิดบางฐาน

ที่สPงผลให%เกิดความเสียหายอยPางมากตPอประชาชนและสังคมสPวนรวม ทั้งนี้ เพื่อให%มีความสอดคล%อง

กับสัดสPวนของความเสียหายที่เกิดขึ ้น และเพื่อเปjนการปyองปรามไมPให%มีการกระทำความผิดใน

ลักษณะดังกลPาวเกิดข้ึน 

           (๒) สมควรกำหนดโทษจำคุกสำหรับผู%ที่ฝ�าฝ นคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ%าหน%าที่ เพื่อเปjน

แรงจูงใจให%มีการปฏิบัติตามคำส่ังศาลและคำส่ังของพนักงานเจ%าหน%าท่ีอยPางเครPงครัดมากข้ึน41 

๒๕. สมควรดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการใหAเปZนไป 

ตามกฎหมาย หรือมีขAอเสนออ่ืนหรือไม# อย#างไร 

(๑) ควรมีการทำข%อตกลงและ/หรือมีการเจรจากันกับนานาอารยประเทศเพื่อให%เกิดความ

รPวมมือในการดำเนินกระบวนการสืบสวน สอบสวน และการนำตัวผู%กระทำความผิดมาลงโทษ รวมท้ัง

รPวมกันกำหนดแนวทางในการปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-ท่ี

เกิดข้ึนในปhจจุบันซ่ึงเปjนอาชญากรรมท่ีไร%พรมแดน 

 
40 บทสัมภาษณBเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 
41 บทสัมภาษณเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๓๔ 

 

(๒) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรู % ความสามารถและทักษะของ

พนักงานเจ%าหน%าท่ีในการดำเนินการสืบสอบสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร-ให%มากขึ้น และหากเปjนไปได%ควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับตำแหนPงพนักงาน

เจ%าหน%าที่ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ฯ พ.ศ. 

๒๕๕๐ (แก%ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) 

           (๓) ควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู %ให%บริการแตPละประเภทในการดำเนินการตาม

ภาระหน%าท่ีอยPางเครPงครัดตามที่กำหนดไว%โดยพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก%ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ท้ังน้ี เพ่ือเปjนการให%ความรู% เสนอแนะแนวทาง

ให%กับผู%ประกอบการรายยPอย และเพื่อให%ผู%ประกอบการรายใหญPเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ-ของกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให%ผู%ให%บริการแตPละประเภทตระหนักถึงหน%าที่ในการให%ความ

ชPวยเหลือแกPพนักงานเจ%าหน%าที่ในการดำเนินการเพื่อปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิด

ความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- และกำหนดให%มีหนPวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข%อมูล

จราจรคอมพิวเตอร-ของผู%ให%บริการแตPละประเภท 

 (๔) ควรมีการประชาสัมพันธ-ให%ความรู%แกPประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ-ของกฎหมาย และ

แนวทางในการปyองกันตนเองจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- ทั้งน้ีเพื่อให%ประชาชนมี

ความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับมาตรการในการปyองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร- และไมPตกเปjนเหย่ือของอาชญากรคอมพิวเตอร-42 

 

 

  ข%าพเจ%าขอรับรองวPาข%อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เปjนข%อมูลที่ได%จากการตรวจสอบ 

และวิเคราะห-อยPางถ่ีถ%วนแล%ว  

 

   ลงช่ือ ................................................................. 

           (......อาจารย- ดร อัญธิกา ณ พิบูลย-............) 

          ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 
42 บทสัมภาษณเจ1าหน1าที่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท), มิถุนายน 

๒๕๖๔. 



๓๕ 

 

รายการอAางอิง 

 

กฎหมาย  

 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื ่องหลักเกณฑ-เกี ่ยวกับคุณสมบัติของ

พนักงานเจ%าหน%าท่ีตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐  

(ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐) 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ-การเก็บรักษาข%อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร-ของผู%ให%บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐) 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื ่องหลักเกณฑ-เกี ่ยวกับคุณสมบัติของ

พนักงานเจ%าหน%าที่ตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙) 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ%งเตือน การระงับการทำให%

แพรPหลายของข%อมูลคอมพิวเตอร-และการนำข%อมูลคอมพิวเตอร-ออกจากระบบคอมพิวเตอร-  พ.ศ.

๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ- ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติ

สําหรับการระงับการทําให%แพรPหลาย หรือลบข%อมูลคอมพิวเตอร-ของพนักงานเจ%าหน%าที ่หรือผู%

ให%บริการ พ.ศ.๒๕๖๐ (ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

รPางพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับที่ ..) พ.ศ....(นายพิธา ล้ิม

เจริญรัตน- สมาชิกสภาผู%แทนราษฎร กับคณะ) เสนอเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ- ๒๕๖๔, ฉบับรับฟhง

ความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแตPวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

 



๓๖ 

 

หนังสือ 

 

สุพิศ ปราณีตพลกรัง, กฎหมายวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- (สำนักพิมพ-นิติธรรม 

๒๕๖๐) 

 

สราวุธ ป�ติยาศักด์ิ,  คำอธิบายพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร- (พิมพ-

คร้ังท่ี ๒ สำนักพิมพ-วิญ¯ูชน ๒๕๖๑) 

 

สาวิตรี สุขศรี,  กฎหมายวPาด%วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร-และอาชญากรรมไซเบอร-(พิมพ-ครั้งที่ ๒ 

สำนักพิมพ-วิญ¯ูชน ๒๕๖๓) 

 

คณาธิป ทองรวีวงศ-, กฎหมายความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-เลPม ๑ (อาชญากรรมไซเบอร-) 

(สำนักพิมพ-วิญ¯ูชน ๒๕๖๓) 

 

บทความวิจัย/งานวิจัย 

 

อัญธิกา ณ พิบูลย-, ปhญหาและอุปสรรคในการบังคับใช%พระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐, วิทยานิพนธ-นิติศาสตรมหาบันฑิต จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๑ 

สาวตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป±วุฒิ และอรพิณ ย่ิงยงพัฒนา, ผลกระทบจากพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น" กรุงเทพฯ : ศูนย-ข%อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร-เน็ตเพ่ือ

กฎหมายประชาชน, พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศูนย-วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ- โครงการวิจัย

แนวโน%มพฤติการณในการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, สนับสนุนโดย  

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักด์ิ สำนักงานศาลยุติธรรม, มกราคม ๒๕๖๐ 

วรพิทย- มีมาก และประพีร- อภิชาติสกล, การวิเคราะห-การนํา พ.ร.บ. วPาด%วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปปฏิบัติ, วารสารรัชตภาคย- ป|ที ่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ มกราคม-

กุมภาพันธ- ๒๕๖๓, หน%า ๘๔ – ๙๖ 



๓๗ 

 

เกียรติเฉลิม รักษ-งาม, ปhญหาทางกฎหมายเกี ่ยวกับการกําหนดความผิดเกี ่ยวกับการเข%าถึง

คอมพิวเตอร- ตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-พ.ศ. ๒๕๕๐ แก%ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน- ป|ที่ ๗ ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน 

๒๕๖๓, หน%า ๑๙๓ – ๒๐๔ 

วาสิน มีธรรม และบัณฑิต ขวาโยธา, ปhญหาการบังคับใช%กฎหมายตามพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทําผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร- ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐, วารสารปhญญาปณิธาน ป|ที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔) หน%า ๑๓๕-๑๔๖ 

อ่ืนๆ 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT), คูPมือการปฏิบัติและแนวทางปyองกันเพ่ือ

หลีกเล่ียงการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (พิมพ-คร้ังท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑) 

 

ศูนย-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส-และคอมพิวเตอร-แหPงชาติ, รPางมาตรฐานศูนย-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส-

และคอมพิวเตอร-แหPงชาติ ระบบเก็บรักษาข%อมูลจราจรคอมพิวเตอร- เลPม ๑ ข%อกําหนด, พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา รPางพระราชบัญญัติวPา

ด%วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร-.... (ฉบับที่....) บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติ

บัญญัติแหPงชาติ คร้ังท่ี ๒๖/๒๕๕๙ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

สภานิติบัญญัติแหPงชาติ, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารPางพระราชบัญญัติวPาด%วยการ

กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับท่ี ..) พ.ศ...., ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

ข%อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารPางพระราชบัญญัติวPาด%วยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร- (ฉบับท่ี ..) พ.ศ...., ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

สำนักแผนงานและงบประมาณ, สถิติความผิดตPอพ.ร.บ คอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ ณ วันท่ี 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

บทสัมภาษณ-พนักงานเจ%าหน%าที ่สังกัดกองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท), มิถุนายน ๒๕๖๔



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึงได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เก่ียวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนา   ๑๐ 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการส้ินสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑   
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดข้ึนนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

51



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 
มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 
หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทํา
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 
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(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
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เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่  
ณ  ที่นั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 
ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 
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การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นบัแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 
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การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

เพื่อให้การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ในประกาศนี ้
“พนักงานเจ้ าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรีแ ต่งตั้ ง ให้ปฏิ บั ติตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 
ข้อ ๒  พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความรู้และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ์
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสน
ศาสตร ์

(๓ )  ผ่ านการอบรมทางด้ านความมั่ นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information Security) สืบสวน สอบสวน และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer 
Forensics) ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ และ 

(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสองปีในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจ

พิสูจน์พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ์
ข. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สําเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสี่ปี 
ค. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไล่ได้เป็นเนติ

บัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สําเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

ง. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สําเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสอง
ปี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จ. เป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าสองป ี

 
ข้อ ๓  ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการสืบสวนและ

สอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จําเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความชํานาญ 
หรือประสบการณ์สูง เพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเช่นว่านั้น หรือเป็น
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน รัฐมนตรีอาจยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ ๒ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สําหรับการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลใดเป็นการเฉพาะก็ได้ 

 
ข้อ ๔  การแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แต่งต้ังจากบุคคลซึ่ง

มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถหรือ
ทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแต่งต้ังบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดํารงตําแหน่งในวาระคราวละ ๔ ปี และการแต่งต้ังให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข้อ ๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา

ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่
ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทําผิดวินัย หรือรัฐมนตรีให้ออกจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 
ข้อ ๖  พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 
(๕) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ

หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๗๑  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๙/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ภาคผนวก ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิมล/ผู้จัดทํา 
เลิศศักด์ิ/ผู้ตรวจ 

๒/กุมภาพันธ์/๒๕๕๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับ เปนพยานหลักฐานสํา คัญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  

โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ

ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 

หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  

and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  

ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   

(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   

(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม   (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  

Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  

แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   

(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 

(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 

ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น  

ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 

เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  

Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง

ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร

มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ

ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  

(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  

Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  

หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ

ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให

ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ
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เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   

ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา

ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล

ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน

นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อกําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยทั่วกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดํารงตําแหน่ง
ในวาระคราวละ  ๔  ปี”   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง  ขั้นตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์   

และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่ือง  ขั้นตอน  
การแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางาน 

เข้าด้วยกัน  โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์   
หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  ข้อมูล  ข้อความ  คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา  
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความรวมถึง  
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อความ”  หมายความว่า  เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบของตัวอักษร  
ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน  โดยประการอื่น

โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม   
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ข้อ ๔ หากผู้ให้บริการดังต่อไปน้ีพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศ  ดังต่อไปนี้   
ผู้ให้บริการผู้นั้น  ไม่ต้องรับโทษฐานให้ความร่วมมือ  ให้ความยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจ  อันเป็นการ
กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕ 

(๑) ผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง  (Intermediary)  ซึ่งให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือบริการอํานวยความสะดวกในการส่งผ่าน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต  (routing)  หรือจัดให้บริการคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์  
(Transitory  Communication - mere  conduit)  ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) เป็นผู้ให้บริการที่ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามปกติธุระโดยการดําเนินการหรือ
ควบคุมการรับส่ง  กระทําโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ 

 (ข) เป็นผู้ให้บริการท่ีรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือให้บริการอํานวยความสะดวกในการ
ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต  
หรือการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้  (Hosting)  
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเกิดจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมาตรการทางเทคนิค 
ของระบบคอมพิวเตอร์  (Automatic  technical  process)  ซึ่งผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สั่งการโดย 
ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้กําหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลเพื่อทําการรับส่งหรือประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าว 

 (ค) เป็นผู้ให้บริการท่ีรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูล 
ที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  เป็นเพียงการให้บริการที่ดําเนินการผ่านระบบตอบรับคําสั่งอัตโนมัติ 
โดยทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

 (ง) เป็นผู้ให้บริการที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  แต่ไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือเนื้อหาของข้อมูลดังกล่าวไว้  เนื่องจากเป็นเพียงส่ือกลางในการรับส่งข้อมูลเฉพาะคราวหรือเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงชั่วคราว  (Transient  storage)  เท่าที่จําเป็นเพื่อให้การรับส่งข้อมูลสามารถ
กระทําได้เท่านั้น  โดยผู้ให้บริการไม่ได้การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลเก็บไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์  หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการของตนในลักษณะที่บุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในภายหลัง 

 (จ) เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลนั้น 

(๒) ผู้ให้บริการที่เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราว  (system  caching)  ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) เป็นการให้บริการรับ - ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ดูแลควบคุม 
การส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่เก่ียวข้องกับผู้ให้บริการ 
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 (ข) เป็นการให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกัน  
เพื่อให้สามารถเก็บพักข้อมูลได้ 

 (ค) เป็นการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการไม่เก่ียวข้อง
และไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

 ในการให้บริการจัดเก็บและพักข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบชั ่วคราวนั ้น  ผู ้ให้บริการ 
ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูล 
 (ข) ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลได้ 
(๓) ผู้ให้บริการซึ่งเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  (Information  Residing  
on  systems  or  network  at  direction  of  users)  ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) เป็นการให้บริการท่ีผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ  
ที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 

 (ข) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   
จากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 (ค) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา  ๑๔  
ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  ของประกาศฉบับนี้โดยทันที 

(๔) ผู้ให้บริการทางเทคนิคเพื่อเป็นที่ตั้งหรือที่พักของแหล่งข้อมูล  (Information  Location  Tools)  
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) ผู้ให้บริการต้องไม่มีการเชื่อมต่อ  (Linking)  ไปยังข้อมูลที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลภายนอก
ด้วยตนเอง 

 (ข) ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ผิดกฎหมาย 
ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 

 (ค) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
จากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 (ง) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา  ๑๔  
ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  ของประกาศฉบับนี้โดยทันที 

(๕) ผู้ให้บริการท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ซึ่งให้บริการแก่บุคคลอื่นในการ 
เข้าสู่อินเตอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้   
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อ  ๕ 
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ข้อ ๕ ผู้ให้บริการตามข้อ  ๔  ที่พิสูจน์ว่าตนได้จัดเตรียมมาตรการดังต่อไปนี้  เพื่อแจ้งเตือน  
และระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา  ๑๕ 

(๑) ขั้นตอนการแจ้งเตือน 
 ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการแจ้งเตือนโดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือน  (Take  Down  Notice)  

เป็นลายลักษณ์อักษรโดยดําเนินการในทางเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ  เพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ให้บริการระงับ
การแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตน  โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวของผู้ให้บริการต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้  ให้บุคคลทั่วไปทราบ 

 (ก) ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ให้บริการ 
หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ 

 (ข) แบบฟอร์มข้อร้องเรียน  (Complaint  Form)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 
แจ้งผู้ให้บริการเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย  โดยแบบฟอร์ม
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) รายละเอียด  ชื่อนามสกุล  ที่อยู่  ของผู้ร้องเรียนรวมถึงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 

  ๒) รายละเอียดข้อมูลของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
  ๓) รายละเอียด  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ให้บริการ  อาทิ  ชื่อของผู้ให้บริการ   

ที่อยู่ของผู้ให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารของผู้ให้บริการ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ  
หรือวิธีการหรือช่องทางใด ๆ  ที่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ 

  ๔) รายละเอียดความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 
  ๕) คํารับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง 
(๒) การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการ 
 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า  ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 

ตามมาตรา  ๑๔  ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลงบันทึกประจําวัน  หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ  โดยแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา  ๑๔  รายละเอียดของผู้ ให้บริการ  รายละเอียดความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับผู้ ใช้บริการ 
หรือบุคคลภายนอก  เป็นต้น  พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดดังกล่าว 
และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 (ข) แจ้งรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา  ๑๔  ต่อผู้ให้บริการ  โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตาม  (๑)  (ข)  พร้อมยื่นเอกสาร
หลักฐานตาม  (๒)  (ก)  รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดหรือหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้องแก่ผู้ให้บริการ 

(๓) วิธีการระงับหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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 เม่ือผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มในข้อ  ๕  (๑)  (ข)  และเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ผู้ให้บริการต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ดําเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไป
โดยทันที   

 (ข) จัดทําสําเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลท่ีร้องเรียน   
ส่งให้กับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกหรือบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการโดยทันที 

 (ค) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตาม
ความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภท  แต่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลา 
ที่ระบุดังต่อไปนี้  เพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทําความผิดให้เร็วที่สุด 

  ๑) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ให้ระงับการแพร่หลาย
ข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียน 

  ๒) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๒)  และ  (๓)  ให้ระงับ
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 
นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

  ๓) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๔ )  ให้ระงับ 
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๓  วัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

(๔) การโต้แย้ง 
 เจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการทําให้แพร่หลาย  อาจโต้แย้งการระงับดังกล่าว 

ไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลงบันทึกประจําวัน  หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน

หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ  โดยแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการเผยแพร่ 
ตามมาตรา  ๑๔  รายละเอียดของผู้ให้บริการ  รายละเอียดความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตนเอง  พร้อมย่ืน
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของและความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 (ข) แจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนท่ีถูกระงับการเผยแพร่  
ตามมาตรา  ๑๔  ต่อผู้ให้บริการ  พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานตาม  (๔)  (ก)  รวมท้ังเอกสารหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้องแก่ผู้ให้บริการ 

 (ค) เม่ือผู้ให้บริการได้รับการโต้แย้งตาม  (ข)  แล้ว  ให้ผู้ให้บริการดําเนินการยกเลิก 
การระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมและข้ึนอยู่กับ
สภาพของการให้บริการแต่ละประเภท 
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ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจตั้ง
คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  เพื่อร่วมพิจารณาและดําเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลาย 

หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทํา
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการตามที่ศาลได้มีคําสั่งให้ระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดแล้ว  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม 

การทํางานเข้าด้วยกัน  โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงาน 
ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  ข้อมูล  ข้อความ  คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา 
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น  

โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

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

“ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล”  หมายความว่า  ตําแหน่งหรือแหล่งที่อยู่ของข้อมูล  (Related  
Online  Location)  อาทิ  ยูอาร์แอล  (Related  URL)  ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต  (Related  IP  Address)  
ชื่อโดเมน  (Related  Domain  Name)  เว็บเพจ  (Related  web  page)  ของแหล่งข้อมูล  หรือ
ตําแหน่งที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Related  Electronic  Address)  ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จากตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเอง  หรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

ในการส่ังให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่การส่ังเช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระ 
หรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการเกินสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและการตรวจสอบสถานะของการระงับ   
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
อาจจัดให้มีสารบบสําหรับการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์และ 
การรายงานผลการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคําสั่งศาล 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากสารบบตามวรรคสามไว้ไม่นอ้ยกว่าห้าปี 

หมวด  ๒ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  หากพนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง  ให้กระทําในทันทีที่ได้รับสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่ปรากฏ  
ให้เห็นคําสั่งศาลและรายละเอียดตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรที่มิอาจ
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ในทันที  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเม่ือเหตุจําเป็นดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  แต่ต้องไม่เกินกว่าเจ็ดวัน 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ก่อนที่จะ   
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  รวมท้ังการบันทึกผลการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในสารบบที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดไว้ให้ 
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 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควร  หรือกรณีที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  หรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน  ก่อนที่จะทําการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไว้ 
เท่าที่จําเป็นก็ได้  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ดังกล่าว 
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๓ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของผู้ให้บริการ 
 

 

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ในการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําคําสั่ง  โดยภายในคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลท่ีปรากฏให้เห็นคําสั่งศาลและรายละเอียด
ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

(๒) ระบุว่าจะให้ผู้ให้บริการดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนใด  และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

(๓) เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  ซึ่งผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว 
คําสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตามแบบ  ดศร.  ๑  

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ให้บริการได้รับคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ต้องดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ได้รับคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในคําสั่ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดําเนินการ 
เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  ให้ดําเนินการ 
ด้วยมาตรการทางเทคนิคใด ๆ  (Technical  Measures)  ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล   

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคําสั่งให้ผู้ให้บริการยุติการระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามแบบ  ดทร.  ๒  ท้ายประกาศน้ี 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

87



 
แบบ ดศร. ๑ 

 
คําสั่งให้ระงับการทําให้แพรห่ลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ................................................ ให้ระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ     
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําที่   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงที่ .................................. /๒๕..  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคําสั่งให้.....................................................................         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติน้ี ดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังปรากฏ
ตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงานกระบวนพิจารณา
ของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งน้ีในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  ทั้งน้ี หากมี 
เหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งน้ีได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

(................................................) 
 ตําแหน่งงาน................................... 

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  
หมายเหตุ ให้ฆ่าคําว่า “ระงับ” หรือ “ลบ” แล้วแต่กรณี เพื่อให้ตรงกับคําสั่งศาล 
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๒ 
 

 

แบบ ดศร. ๒ 

 
คําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ .............................................................. ให้เพิกถอนการระงับ 
การทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําที่   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงที่ .................................. /๒๕..  
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งศาลข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีคําสั่งให้.................................................         

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติน้ี ดําเนินเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งน้ีในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  
ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งน้ีได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

(................................................) 
 ตําแหน่งงาน................................... 

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  
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รายงานสรุปผลการรับฟ/งความเห็นของผู9เก่ียวข9องในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของ 

การบังคับใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ 

   

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับข9อมูลท่ีได9รับฟ/ง 

1 ผู9ให9ข9อมูล เจ9าหน9าท่ีระดับสูงและระดับปฏิบัติการของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ  

(บก.ปอท) 

2 วิธีการได9มาซ่ึงข9อมูล ผู9วิจัยจัดทำแบบสอบถามและสHงให9ผู9ให9ข9อมูลกHอนวันสัมภาษณJ ซึ่งข9อมูลที่ต9องการรับฟ/งแบHงออกเปYน 2 ประเภทคือ 

1. ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบังคับใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ 

2. ข9อเท็จจริงเก่ียวกับสถิติคดีท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดเก่ียวก9บคอมพิวเตอรJท่ีเกิดข้ึน 
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 คำถาม สรุปความเห็น 

1 พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) มีความจำเปYนและสอดคล9องกับสภาพการณJ พัฒนาการของ

เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนหรือไมH เพียงใด 

- มีความจำเปYน เน่ืองจากสังคมไทยป/จจุบันมีการใช9งานโซเชียลมีเดีย

และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สHงผลให9มีการกHอ

อาชญากรรมท่ีเก่ียวข9องเพ่ิมตามไปด9วย 

2 ประชาชนได9รับประโยชนJจากการมีพระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) หรือไมH อยHางไร 

 

- ประชาชนได9รับประโยชนJเน่ืองจากพระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJชHวยให9เจ9าหน9าท่ีมีอำนาจในการปcองกัน

และปราบปราบการการะทำความผิดท่ีเก่ียวข9องกับคอมพิวเตอรJได9     

ทำให9ประชาชนสามารถใช9ระบบคอมพิวเตอรJได9อยHางปลอดภัยมากข้ึน 

3 พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) มีความคุ9มคHาหรือได9สัดสHวนกับภาระหน9าท่ีตHาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังกับ

รัฐ ประชาชน และทรัพยากรท่ีใช9ในการบังคับใช9กฎหมายหรือไมH อยHางไร 

- มีความคุ9มคHาให9การบังคับใช9 แตHภาระหน9าท่ีท้ังหมดไปตกอยูHกับ

เจ9าหน9าท่ีรัฐ ยังขาดสHวนท่ีกำหนดภาระหน9าท่ีของประชาชนในการให9

ความรHวมมือกับเจ9าหน9าท่ีท่ีเหมาะสม 

- การจัดสรรงบประมาณสำหรับการบังคับใช9กฎหมายและพัฒนา

บุคลากรไมHเพียงพอ 

4 การใช9ระบบดุลพินิจของพนักงานเจ9าหน9าท่ีในการบังคับใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการ

กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560)  มีความ

เหมาะสมหรือไมH อยHางไร 

-เหมาะสม เน่ืองจากมีการถHวงดุลอำนาจของเจ9าหน9าพนักงาน โดยมีการ

กำหนดวHาอำนาจใดสามารถใช9ได9 อำนาจใดต9องร9องขอตHอศาลกHอน 

 

ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบังคับใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ 
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 คำถาม สรุปความเห็น 

5 โทษอาญาที ่กำหนดไว9โดยพระราชบัญญัต ิว Hาด 9วยการกระทำความผิดเก ี ่ยวกับ

คอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560)  มีความเหมาะสมหรือไมH อยHางไร 

ไมHมีความเหมาะสม ความผิดบางมาตรามีอัตราโทษน9อยกวHาสามปi ซึ่งมี

ผลกระทบตHอเหตุแหHงการออกหมายจับคนร9าย เนื่องจากพยานหลักฐาน

ซึ่งเปYนอุปกรณJคอมพิวเตอรJ การออกหมายเรียกผู9ต9องหา อาจเปYนเหตุให9

ผู9ต9องหาดำเนินการลบ เปลี่ยนแปลง แก9ไข ทำลายพยานหลักฐาน กHอนท่ี

จะมาพบเจ9าหน9าที่ ซึ่งทำให9ไมHหลงเหลือพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

กับผู9ต9องหา แม9วHาการยื่นคำร9องตHอศาลเพื่อขอหมายค9นผู9ต9องสงสัย กHอน

ออกหมายเรียกแล9วก็ตาม แตHเจ9าหน9าที่ไมHมีหมายจับในการควบคุมตัวผู9

ต9องสงสัยนั้น ทำให9ผู9ต9องสงสัยสามารถลบ เปลี่ยนแปลง แก9ไข ทำลาย

พยานหลักฐานที่ไมHได9อยูHบนอุปกรณJคอมพิวเตอรJหรือโทรศัพทJ เชHน ข9อ

มูลเฟซบุ jก อีเมล หรือสื ่อสังคมออนไลนJอื ่น ข9อมูลคลาวดJ ที ่อยู Hบน

เซิรJฟเวอรJ เปYนต9น 

6 พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560)  กHอให9เกิดผลกระทบในด9านใดบ9าง  

 

-เปYนการพัฒนากฎหมายให9สอดคล9องกับหลักสากลและพันธกรณีระหวHาง

ประเทศ : เม่ือมีป/ญหาในการบังคับใช9กฎหมายโดยเฉพาะเก่ียวเน่ืองกับ

การกระทำความผิดท่ีเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักร ก็จะสHงผลให9ต9องมีการ

ปรับปรุงกฎหมายให9สอดคล9องกับหลักสากล 

- ผลกระทบตHอเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล9อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบ

อ่ืนท่ีสำคัญ : คดีสHวนมากสHงผลตHอทรัพยJสินของเหย่ือ ซ่ึงหากมีปริมาณ

มาก หรือเกิดข้ึนกับภาครัฐ ก็จะสHงผลตHอเศรษฐกิจของประเทศได9 
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 คำถาม สรุปความเห็น 

7 พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพิ ่มเติม พ.ศ. 2560) สHงผลกระทบในลักษณะที่อาจสร9างความไมHเปYนธรรมให9กับ

ประชาชนหรือไมH อยHางไร 

- ไมHมี 

8 พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) มีการบังคับใช9หรือไมH อยHางไร 

- มีการบังคับใช9มาอยHางตHอเนื่องตั้งแตHวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปYน

ต9นมา  

9 การบังคับใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 

2550 (แก9ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) ในป/จจุบัน มีประสิทธิภาพเพียงพอแล9วหรือไมH 

อยHางไร 

 

- ยังมีประสิทธิภาพไมHเพียงพอ ไมHสามารถนำมาบังคับใช9กับคดีท่ีมีความ

เน่ืองกับความผิดท่ีเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักร หากผู9ให9บริการมีถ่ินท่ีอยูH

ตHางประเทศ เชHน เฟซบุjก ยูทูป ฯลฯ พนักงานเจ9าหน9าท่ีไมHสามารถ

ดำเนินการตามอำนาจท่ีกฎหมายกำหนดไว9ได9 

10 เกิดผลท่ีไมHได9คาดคิดหรือไมHพึงประสงคJหรือไมH - ประชาชนและผู9ให9บริการมักไมHทราบวHามีบทบัญญัติของกฎหมาย

กำหนดหน9าท่ีให9กระทำการ เชHน ในกรณีหน9าท่ีของผู9ให9บริการ 

- เจ9าหน9าท่ีผู9มีความรู9ความเช่ียวชาญไมHเพียงพอกับสัดสHวนของคดีท่ี

เกิดข้ึน 

- โทษท่ีกำหนดไว9ไมHได9สัดสHวนกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกับผู9เสียหาย 
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 คำถาม สรุปความเห็น 

11 ทHานใช9วิธีการใดในการแก9ไขป/ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน9าที่เกี่ยวกับการบังคับ

ใช9พระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560)  

- ให9ความรู 9ประชาชนทางเว็ปไซดJของหนHวยงานเกี ่ยวกับบทบัญญัติ

กฎหมาย และรูปแบบการกระทำความผิดท่ีเกิดข้ึนในป/จจุบัน 

- ประชุมภายในเพ่ือแชรJประสบการณJและฝwกอบรมเจ9าหน9าท่ี 

12 ทHานมีข9อเสนอแนะในการปรับปรุงแก9ไขในสHวนใด เพ่ือให9การบังคับใช9พระราชบัญญัติ

วHาด9วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2560) เปYนไปได9อยHางมีประสิทฺธิภาพมากข้ึน 

- ควรทำความรHวมมือตHางประเทศเพื ่อให9สามารถดำเนินคดีกับผู 9ให9

บริการท่ีอยูHตHางประเทศได9 

- ควรจัดให9มีการลงทะเบียนผู9ใช9งานโซเชียลมีเดีย  

- ควรมีมาตรการบังคับให9ผู9ให9บริการแพลตฟอรJมตHางๆ ต9องมีบริษัทใน

ประเทศไทย  

- ควรมีหนHวยงานภาครัฐท่ีบริหารจัดการข9อมูลจราจรคอมพิวเตอรJของผู9

ให9บริการอินเทอรJเน็ตโดยใช9งบประมาณของเอกชน เปYนต9น 

- ควรให9ความรู9ประชาชนให9มีความเข9าใจในการใช9งานอุปกรณJหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอรJอยHางถHองแท9 เพื่อไมHให9ตกเปYนเหยื่ออาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอรJ เชHน หากจะใช9งานเฟซบุjก ควรตระหนักถึงผลกระทบท่ี

จะตามมาในภายหลัง ได9แกH การปลอมแปลงบัญชีใช9งานของผู9อื่นเพ่ือ

นำมาหลอกลวงผู9อื่น การแฮคหรือการขโมยบัญชีผู9ใช9อื่นผู9อื่น ข9อมูลสHวน

บุคคลท่ีจะถูกเผยแพรHบนส่ือสาธารณะ เปYนต9น 
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 คำถาม สรุปความเห็น 

1 สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามพระราชบัญญัติวHาด9วยการกระทำความผิด

เกี ่ยวกับคอมพิวเตอรJ พ.ศ. 2550 (แก9ไขเพิ ่มเติม พ.ศ. 2560 ) โดยกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)  ตั้งแตH

พ.ศ. 2552-2564 มีจำนวนเทHาใด สามารถแบHงออกได9เปYนกี่ประเภท แตHละประเภทคือ

อะไรบ9าง  

- แบHงออกได9เปYน 3 ประเภท ได9แกH 

1. คดีท่ีไมHปรากฏวHาผู9ใดเปYนผู9กระทำความผิด พนักงานจะสอบสวนงด

การสอบสวน และสHงสำนวนไปยังพนักงานอัยการพร9อมความเห็นท่ีควร

ให9งดการสอบสวน 

2.คดีท่ีรู9ตัวผู9กระทำความผิด พนักงานสอบสวนจะทำความเปYนตามท9อง

สำนวนการสอบสวน วHาควรส่ังฟcองหรือส่ังไมHฟcองสHงไปยังพนักงาน

อัยการพร9อมด9วยสำนวน  

3. คดีท่ีผู9ต9องหาถูกควบคุมหรือได9รับการปลHอยตัวช่ัวคราว 

* สถิติคดีปรากฏตามแผนภูมิท9ายเอกสาร 

2 ผู9ร9องทุกขJ แจ9งความ คือใครบ9าง สามารถแบHงออกได9เปYนก่ีประเภท  - แบHงออกเปYน 2 ประเภท ได9แกH 

1. ผู9เสียหายโดยตรง เชHน คดีฉ9อโกง 

2. ผู9กลHาวโทษ ในคดีท่ีเปYนความผิดตHอรัฐ เชHน คดีเก่ียวกับการพนัน  

ข9อเท็จจริงเก่ียวกับสถิติคดีท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJท่ีเกิดข้ึน 

95



 
 

 7 
 
 

 คำถาม สรุปความเห็น 

 3 การกระทำความผิดท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะอย:างไรบ>าง และการกระทำความผิดลักษณะใดเกิดข้ึน

มากท่ีสุด  

- ยกตัวอย:างเช:น ลักษณะและสถิติของการกระทำความผิดท่ีทาง              

บก.ปอท. เร่ิมเก็บข>อมูลไว>ต้ังแต:ปL พ.ศ 2562-2564 คือ 

1. หลอกขายสินค>า / บริการ จำนวน 2,842 ราย 

2. ปลอมเปZนบุคคลอ่ืนเพ่ือหลอกโอนเงิน จำนวน 403 ราย 

3. แฮกเพ่ือหลอกโอนเงิน จำนวน 428 ราย 

4. หลอกเก่ียวกับความรัก (Romance SCAM) จำนวน 419 ราย 

5. หลอกโอนเงินผ:านอีเมล (Email SCAM) จำนวน 228 ราย 

6. หลอกโอนเงินผ:านโทรศัพทp (Call Center) จำนวน 58 ราย 

7. แฮก เพ่ือปรับเปล่ียน / ขโมย / ทำลายข>อมูล จำนวน 2,180 ราย 

8. ข:มขู: (Blackmail) จำนวน 242 ราย 

9. หม่ินประมาท จำนวน 4,067 ราย 

10. ตัดต:อรูปลามกอนาจาร จำนวน 1 ราย 

11. คุกคาม จำนวน 1 ราย 

12. ม.112 จำนวน 2 ราย  

4 พบปvญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามหน>าท่ีหรือไม: อย:างไร - พบปvญหาในกรณีท่ีผู>กระทำความผิดมีลักษณะปxดบังตัวตน จึงต>องใช>

ระยะเวลาในการพิสูจนpทราบ และมีข>อจำกัดในด>านความร:วมมือระหว:าง

ประเทศ หรือในบางคดี ผู>กระทำความผิดมีถ่ินท่ีอยู:ต:างประเทศจะอยู:ใน

อำนาจของอัยการสูงสุด ซ่ึงกรอบระยะเวลาจะถูกกำหนดในอายุความตาม

ประมวลกฎหมายอาญาไว>อยู:แล>ว 
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สถิติคดีท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรJท่ีเกิดข้ึนในชHวง พ.ศ. 2552-2564 
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