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เป็ นปี ที่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี
่ยวกับคอมพิวเตอร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขน
้ ึ ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไป
นี้

มาตรา ๑
พระราชบัญญัติน้ี เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐"

มาตรา ๒
พระราชบัญญัติน้ี ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนบ
ั แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป
็ นตนไป[1]

มาตรา ๓
ในพระราชบัญญัติน้ี
"ระบบคอมพิวเตอร"

หมายความวา

อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่เี ชื่ อมการทํางานเขาดวยกัน

โดยไดมีการ

กําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่ นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณห
 รือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ

"ขอมูลคอมพิวเตอร" หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่ นใด บรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอร ใน

สภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ดวย

"ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร"

หมายความวา

ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร

ซึ่งแสดงถึงแหลง

กําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่ น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของ
ระบบคอมพิวเตอรน้น
ั

"ผูใหบริการ" หมายความวา
(๑)

ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต

หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื
่ นโดยผานทางระบบ

คอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเป็นการใหบริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่ น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่ อประโยชนของบุคคลอื่ น
"ผูใชบริการ" หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่งึ รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๔
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
่ อสารรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงนั้น เมื่ อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

และใหมีอํานาจออกกฎ

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

มาตรา ๕
ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรท่มี ีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน

มาตรา ๖
ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ผี ูอน
ื่ จัดทําขึน
้ เป็ นการเฉพาะ

ถานํามาตรการดังกลาวไปเปิดเผย

โดยมิชอบ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ นื ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปี หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

มาตรา ๗
ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่มี ีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปีหรือปรับไมเกินสี่หมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน

มาตรา ๘
ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอน
ิกส

เพื่ อดักรับไวซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ นื ที่อยูระหวาง

การสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรน้น
ั มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพื่ อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปีหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๙
ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ นื โดยมิ
ชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปีหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๐
ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่ อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ
่ นื ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน
จนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปีหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑
ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอน
ิกสแกบุคคลอื่น

โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูล

ดังกลาว อันเป็ นการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื
่ นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท

มาตรา ๑๒
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑)

กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายน้น
ั จะเกิดขึน
้ ในทันทีหรือในภายหลัง และไมวาจะเกิดขึ้น

พรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปีและปรับไมเกินสองแสนบาท
(๒)

เป็ นการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวกับการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ

สาธารณะ หรือเป็ นการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท
่มี ไวเพื่ อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปีถึงสิบหาปี และปรับตั้งแตหกหมื่ นบาทถึงสามแสนบาท

ถาการกระทําความผิดตาม(๒) เป็ นเหตุใหผูอน
ื่ ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๑๓
ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึน
้ โดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเป็ นเครื่ องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา

๕

มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปี หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๔
ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปีหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑)

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเป็นเท็จ

โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ นื หรือประชาชน
(๒)

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเป็นเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของ

ประเทศ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(๓)

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือ

ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔)

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และขอมูลคอมพิวเตอรน้น
ั ประชาชนทั่วไป

อาจเขาถึงได

(๕) เผยแพร หรือสงตอ ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร โดยรูอยูแลววาเป็นขอมูลคอมพิวเตอรตาม(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๕
ผูใหบริการผูใดจงใจสนบ
ั สนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา
ควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา๑๔

๑๔

ในระบบคอมพิวเตอรท่อี ยูในความ

มาตรา ๑๖
ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ปี ระชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ปี รากฏเป็นภาพของผูอ่ น
ื

และภาพนั้น

เป็ นภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่ นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นา

จะทําใหผูอน
ื่ นั้นเสียชื่ อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกิน
หกหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็ นการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริตผูกระทําไมมีความผิด
ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็ นความผิดอันยอมความได
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา
และใหถือวาเป็นผูเสียหาย

มารดา

คูสมรส

หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได

มาตรา ๑๗
ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักร และ
(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเป็ นคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้นหรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษหรือ
(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเป็ นคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเสียหายและผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร

หมวด ๒
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๑๘
ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่ อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีท่ม
ี ีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี เฉพาะที่จําเป็ น เพื่ อประโยชนในการใชเป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด
(๑)

มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน
้ีมาเพื่ อใหถอยคํา

ชี้แจงเป็ นหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได
(๒)

สงคํา

เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือจากบุคคล

อื่นที่เกี่ยวของ
(๓)

สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยูในความครอบครองหรือควบคุม

ของผูใหบริการ ใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๔)

ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่มี ีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระ

(๔)

ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่มี ีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระ

ทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ร
ี ะบบคอมพิวเตอรน้น
ั ยังมิไดอยูในความครอบครองของพนก
ั งานเจาหนาที่
(๕)

สั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ใี ชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๖)

สงมอบขอมูล

ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ใี ชเก็บขอมูล

คอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเป็ นหลักฐานหรืออาจใชเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่ อสืบสวนหาตัวผูกระทํา
ความผิด และสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ เทาที่จําเป็ นใหดวยก็ได
(๗)

ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร

ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนก
ั งานเจาหนาที่ในการถอดรหัสลับดังกลาว
(๘)

ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเป็ นเฉพาะเพื่ อประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิดและผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๑๙
การใชอํานาจของพนก
ั งานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ น
ื คํารองตอศาลที่มีเขต

อํานาจเพื่ อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง ทั้งนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทํา
หรือกําลังจะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

เหตุท่ต
ี องใชอํานาจ

ลักษณะของการกระ

ทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณท่ใี ชในการกระทําความผิด และผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบ
คํารองดวย ในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว
เมื่ อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว

กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล

ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่

ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรน
้น
ั ไวเป็ นหลัก

ฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่น้น
ั ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกน้น
ั ใหแก
เจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่กี ระทําได

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเป็ นหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) สงสําเนาบันทึกรายละเอียด
การดําเนินการ และเหตุผลแหงการดําเนินการ ใหศาลที่มีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่ อ
เป็ นหลักฐาน

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘
ตามพระราชบัญญัติน้ี
ความจําเป็น

(๔)

ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

มีการกระทําความผิด

และตองไมเป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรน
้ั เกิน

การยึดหรืออายัดตามมาตรา

๑๘

(๘)

นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนง
ั สือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือผู

ครอบครองระบบคอมพิวเตอรน้น
ั ไวเป็ นหลักฐานแลว พนักงานเจาหนาที่จะสั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิไดในกรณีจําเป็ น

ที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวาน้น
ั ใหยน
ื่ คํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่ อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตให

ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่ อหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัด หรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรท่ยี ึด หรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐
ในกรณีท่ก
ี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

เป็ นการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร

ที่อาจกระทบกระเทือน

ตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่กําหนดไวในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือที่มี

ลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนพนักงานเจาหนาที่ โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ยื่นคํารอง พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มีเขตอํานาจ ขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรน้น
ั ได
ในกรณีท่ศ
ี าลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหน่ึง

ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการระงับ

ในกรณีท่ศ
ี าลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหน่ึง

ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการระงับ

การทําใหแพรหลายน้น
ั เอง หรือสั่งใหผูใหบริการระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรน้น
ั ก็ได

มาตรา ๒๑
ในกรณีท่พ
ี นักงานเจาหนาที่พบวา

ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย

พนักงานเจาหนาที่อาจยื่ น

คํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่ อขอใหมีคําสั่งหามจําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นระงับการใช ทําลาย หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรน้น
ั ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุด
คําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ได

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหน่ึง หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร หรือชุดคํา
สั่งอื่ นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว หรือ

โดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตเป็ นชุดคําสั่งที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขาง
ตน ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒
หามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปิ ดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด
ความในวรรคหนึ่ง

หรือขอมูลของผูใชบริการ

มิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน
้ี

หรือเพื่ อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนา
 ที่โดยมิชอบ หรือเป็ นการกระทําตามคําสั่ง
หรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝ าฝื นวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปีหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๓
พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาท

เป็ นเหตุใหผูอน
ื่ ลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร

หรือ

ขอมูลของผูใชบริการที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปี หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๔
ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา
๑๘ และเปิ ดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปีหรือปรับไมเกินสี่หมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๕
ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอางและรับ

ฟั งเป็ นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได
แตตองเป็ นชนิดที่มิไดเกิดขึน
้ จากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น

มาตรา ๒๖

ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมน
อ
 ยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร

ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมน
อ
 ยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร

แตในกรณีจําเป็ น พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกิน
หนึ่งปี เป็ นกรณีพิเศษ เฉพาะราย และเฉพาะคราว ก็ได

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที
่จําเป็ น

เพื่ อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ

และตองเก็บรักษาไวเป็นเวลาไมนอ
 ยกวาเกาสิบวัน นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด

อยางไร

เบกษา

และเมื่ อใด

นับตั้งแตเริ่มใชบริการ

ใหเป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตราน้ี ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

มาตรา ๒๗
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาล หรือพนักงานเจาหนาที่ ที่ส่งั ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

ศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง

มาตรา ๒๘
การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี
คอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบ

มาตรา ๒๙
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี

ใหพนักงานเจาหนาที่เป็ นพนักงานฝ ายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน
เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวน และดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี บรรดาที่เป็ นอํานาจ
ของพนักงานฝ ายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

หรือพนักงานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให

พนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่ อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผูกํากับดูแลสํานก
ั งานตํารวจแหงชาติ

แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง

และรัฐมนตรี

มีอํานาจรวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ

มาตรา ๓๐
ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวของพนก
ั งานเจาหนาที่ ใหเป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน
้ี

คือ

เนื่องจากในปั จจุบัน

ระบบคอมพิวเตอรไดเป็นสวนสําคัญของการ

ประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษยหากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั
่ง

ที่กําหนดไว หรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูล
ของบุคคลอื่ นในระบบคอมพิวเตอร

โดยมิชอบ

หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเป็นเท็จ

หรือมี

ลักษณะอันลามกอนาจารยอมกอใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความ

สงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพื่อป องกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเป็ นตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี
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