
 

 

 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ดังตอไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณ
หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เช่ือมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการ
กําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรอื
ชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
 “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจ



ประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง 
ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรน้ัน 
“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึง
กันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งน้ี ไมวาจะเปนการ
ใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใช
บริการหรือไมก็ตาม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการตามพระราชบญัญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
หมวด ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 
มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการ
เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทํา
ขึ้นเปนการเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการ
เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบ
คอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรน้ันมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ
เพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวา



ทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพวิเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถ
ทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่น
โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการ
รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒ ถาการกระทาํความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น
ในทันทีหรือในภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกนัหรือไม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรบัไมเกินสองแสนบาท 
(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร 
หรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการ
บริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป
ถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
ถาการกระทาํความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 
 
มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) นําเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 
(๒) นําเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึ่งขอมลูคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่
นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่น
ตระหนกแกประชาชน 
(๓) นําเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๔) นําเขาสูระบบคอมพวิเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอัน
ลามกและขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
(๕) เผยแพรหรอืสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปน



ขอมูลคอมพวิเตอรตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 
 
มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๖ ผูใดนําเขาสูระบบคอมพวิเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่ง
ขอมูลคอมพวิเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจาก
การสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใด ทั้งน้ี โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูก
เกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ 
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปน
การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมีความผิด ความผิดตาม
วรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง
ตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ บุตรของผูเสียหายรอง
ทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผูกระทําความผิดน้ันเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดได
เกิดขึ้นหรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 
(๒) ผูกระทําความผิดน้ันเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปน
ผูเสียหายและผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 
หมวด ๒ 
พนักงานเจาหนาที่ 
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี เฉพาะที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทํา
ความผิด 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีมาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร 
ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได 
(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
(๓) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา 
๒๖ หรือที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ 
(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบ
คอมพิวเตอรที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติ
น้ี ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรน้ันยังมิไดอยูในความครอบครองของพนักงาน
เจาหนาที่ 
(๕) สั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่
ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมลูคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาว



ใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพวิเตอร ขอมลูคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปน
หลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวน
หาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลน้ันสงขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
 (๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลที่
เกี่ยวของกับการเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือ
ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการถอดรหัสลับดังกลาว 
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการ
ทราบรายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) 
(๗) และ 
(๘) ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาต
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง ทั้งน้ี คํารองตองระบุเหตุอันควร
เช่ือไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปน
ความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทํา
ความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทํา
ความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองให
ศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็วเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอน
ดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาบันทึกเหตุอัน
ควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรน้ันไวเปนหลักฐาน แตถา
ไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่น้ัน ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกน้ันใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําไดใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาใน
การดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการ
ใหศาลที่มีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อ
เปนหลักฐานการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหกระทํา
ไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี 
และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครอง
ขอมูลคอมพวิเตอรน้ันเกินความจําเปน การยึดหรอือายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) 
นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของ
หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรน้ันไวเปนหลักฐานแลว พนักงานเจาหนาที่
จะสั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมไิด ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไว
นานกวาน้ัน ใหยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัด
ได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกิน
หกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาว
แลว พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัด
โดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนการทําให



แพรหลายซึง่ขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
อาจยื่นคํารอง พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่ง
ระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรน้ันได ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให
ระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือสั่งใหผูใหบริการระงับ
การทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพวิเตอรน้ันก็ได 
 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่ง
ไมพึงประสงครวมอยูดวย พนักงานเจาหนาที่อาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหมีคําสั่งหามจําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรน้ันระงับการใช ทําลายหรือแกไข
ขอมูลคอมพวิเตอรน้ันได หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง 
หรือเผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ไดชุดคําสั่งไมพึงประสงคตาม
วรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ
คอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถกูทําลาย ถูกแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว 
หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งน้ี เวนแตเปนชุดคําสั่งที่มุง
หมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร 
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา 
๑๘ ใหแกบุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรอืเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ 
โดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาลพนักงาน
เจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรู
ขอมูลคอมพวิเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่
ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือ
ขอมูลของผูใชบริการ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผย
ขอมูลน้ันตอผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมลูคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอางและรับฟงเปน
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา



หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจาก
การจูงใจมีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 
 
มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอย
กวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลน้ันเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปน
พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรไวเกนิเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและ
เฉพาะคราวก็ได ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่
จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บ
รักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง ความ
ในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผูใหบรกิารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาทและปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหา
พันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๒๘ การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมี
คุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจ
ในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในการจับ 
ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให
พนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยทุธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากใน
ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการ



ดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไม
สามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจาก
คําสั่งที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูล
ของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอม
กอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง
ของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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