พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของ สภานิติบัญญัติแหงชาติดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา
“พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา
อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อม
การทํางาน เขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง
ชุดคําสั่ง
หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหอุปกรณ หรือชุดอุปกรณทําหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา
ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด
บรรดา ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหความหมาย
รวมถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความ
วา
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง
เสนทาง เวลา วันที่ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ
และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอรนั้น
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑)ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสู
อินเตอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอกันโดย ประการอื่น
โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ไมวาจะเปนการ
ใหบริการในนามของตนเอง หรือ ในนามหรือเพื่อ
ประโยชนของบุคคลอื่น
(๒)ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผู
ใหบริการไมวาตองเสียคาใชจายหรือไมก็ตาม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐนม
ตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา
๔
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ
คอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตนตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการ
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการ
เฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิ
ชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิ
ชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว ซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงใน
ระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น มิได
มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไป
ใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมด หรือ
บางสวน ซึ่งของมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําการดวยประการใด
โดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม
สามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไว
ดังตอไปนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบคุ คลอื่นโดยปกปด หรือ
ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อัน
เปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคล
อื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐
(๑)กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน
ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน
ภายหลัง และไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตอง
ระวางโทษไมเกินสิบป และปรับไมเกิน สองแสน
บาท
(๒)เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการ
บริการสาธารณะ
หรือเปนการกระทําตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ ระบบคอมพิวเตอรที่มีไว
เพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท
ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุ
ใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษตั้งแตสิบปถึง
ยี่สิบป
มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพร
คําสั่งที่จัดทําขึน้ โดยเฉพาะ
เพื่อนําไปใชเปน
เครื่องมือ ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา
๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
(๑)นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวาทั้งหมด หรือ
บางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย

ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน
(๒)นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะ
เกิด ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(๓)นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆอันเปนความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิด
เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔)นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(๕)เผยแพรและสงตอซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุน
หรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา
๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของ
ตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ที่ประชาชนทั่วไป
อาจเขาถึงไดซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และ
ภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม

หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสีย ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง
เปนการ
นําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมี
ความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอัน
ยอมความได
ถาผูเสียหายในวรรคหนึ่งตายเสียกอนรอง
ทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ บุตรของ
ผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑)ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และ
รัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้นหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(๒)ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว
และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร

หมวด ๒
พนักงานเจาหนาที่
(๒)เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจาก
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อ
ผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ
ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตาม
(๓)สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ผูใชบริการที่ตอ งเก็บตาม มาตรา ๒๖ หรือที่อยู ใน
อยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้เฉพาะที่จําเปนเพื่อ
ความครอบครอง หรือ ควบคุมของผูใหบริการใหแก
ประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
พนักงานเจาหนาที่
ความผิด และหาตัวผูกระทําความผิด
(๔)ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูล
(๑)มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
จราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอร ที่มี
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปน
พระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
หนังสือ หรือ สงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใด
มิไดยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่
ที่อยูในรูปแบบ ที่สามารถเขาใจได

(๕)สั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรือ
อุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๖)ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร
หรืออุปกรณทใี่ ชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐาน
หรืออาจใชเปนหลักบานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด
และสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของเทาทีจ่ ําเปนให
ดวยก็ได
(๗)ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของ
บุคคลใด
หรือสัง่ ใหบุคคลที่เกีย่ วของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัส
ลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว
(๘)ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่
จําเปนเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการทราบ
รายละเอียด แหงความผิดและผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘(๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง
ทั้งนี้คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใด
กระทําหรือกําลังจะกระทําการ อยางหนึ่งอยางใด
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ตองใช
อํานาจ
ลักษณะของการกระทํา
ความผิด
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทํา
ความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุ
ได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองให
ศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคําสัง่ อนุญาตแลว
กอน
ดําเนินการตามคําสั่งของศาลใหพนักงานเจาหนาที่
สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใช
อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) มอบให เจาของหรือผูครอบครองระบบ
คอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของ
หรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ให
พนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแก

เจาของหรือ ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทํา
การ
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗)
และ
(๘)
สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการ
ดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่
มีเขตอํานาจ ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลง
มือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน
การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตาม
มาตรา ๑๘ (๔) ใหการกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติและตองไมเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครอง
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘)
นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบ
คอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานและพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได
ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ให
ยื่นคํารอง ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลา
ยึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้ง
เดียว หรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน
เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองยึดหรืออายัดหรือ
ครบกําหนดเวลา ดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่
ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการ
อายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรค
หาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการทําใหแพรหลาย ซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาค
สอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวล
กฎหมายอาญา หรือที่มลี ักษณะขัดตอความสงบ
เรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
พนักงานเจาหนาที่
โดยไดรับความเห็นชอบตอ
รัฐมนตรีอาจยื่นคํารอง พรอมแสดงพยานหลักฐาน
ตอศาลที่มีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงับการทําให
แพรหลายซึ่งขอมูล คอมพิวเตอรนั้นได

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหระงับการทําให
แพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ให
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลาย
นั้นเอง
หรือสั่งใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่
พบวา
ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึง
ประสงครวมอยูดวย พนักงานเจาหนาที่อาจยื่นคํา
รองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําสัง่ หาม
จําหนายหรือเผยแพร
หรือสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช
ทําลายหรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขในการใชมีไวในครอบครอง หรือ
เผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ได
ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่ง
หมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร
หรือ ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความ
เสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสัง่ ที่
กําหนดไว หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้เวนแตเปนชุดคําสั่งที่มุงหมายใน
การปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่
เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่ไดมา
ตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการ
กระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกีย่ วกับการ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตาม
คําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทํา
โดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
หรือขอมูลของผูใชบริการ ทีไ่ ดมาตามมาตรา ๑๘

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา
๑๘ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูใดผูหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ใหอางและรับฟงเปน
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมาย วิธพี ิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
อันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดที่มิได
เกิดขึ้นจากการจูงใจ
มีคํามั่นสัญญา
ขูเข็ญ
หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบ
วัน นับตั้งแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร
แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูให
บริการ ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได
ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของ
ผูใชบริการเทาที่จําเปน
เพื่อใหสามารถระบุตัว
ผูใชบริการ
นับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บ
รักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการ
ใชบริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการ
ประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ทสี่ ั่งตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาล
ตามมาตรา ๒๑ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพัน
บาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๘ การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี

ความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
รับคํารองทุกข หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจใน
การสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม คน การทํา
สํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิด
ผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้บรรดาที่
เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

วิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนักงานเจาหนาที่
ประสานงานกับพนักงาน สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจ
รวมกัน กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล ซึ่งเกี่ยวของ บัตร
ประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบ
ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

