
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน



(เดิม)  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่ง
อื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมตัิ

เดิม
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“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ 
ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจ
ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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(เดิม) “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”์ หมายความว่า 
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง 
ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

เดิม
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(เดิม) “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่

อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือใน
นามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
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(เดิม) “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้
ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

(เดิม) “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(เดิม) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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(ใหม่) มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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(เดิม) มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(เดิม) มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะถ้า
น ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ
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(เดิม) มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหมื่น
บาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ
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(เดิม) มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทีอ่ยู่ระหว่างการส่งใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มี
ไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้
ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(เดิม) มาตรา ๙ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(เดิม) มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ 
เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถ
ท างานตามปกตไิด้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(เดิม) มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือ
ปลอมแปลงแหล่งทีม่าของการส่งข้อมูลดังกล่าว อัน
เป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล
อื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
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(เพิ่มเติม) ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเปน็การ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้
โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 
๑๑
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(เพิ่มเติม) ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดลักษณะ
และวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
แก่ผู้รับ และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้
โดยง่าย

มาตรา 
๑๑
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มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะ

เกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม ่ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
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(ใหม)่ มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ เป็น
การกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
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(ใหม่) ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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(ใหม)่ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถงึสามแสนบาท
(ใหม)่ ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้
บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท

มาตรา 
๑๒
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(ใหม)่ มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระท าความผิดตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

(ใหม)่ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ โดยมิได้มเีจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้
บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท

มาตรา ๑๒/
๑
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(เดิม) มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งท่ี
จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗
มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ

เดิม
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(ใหม)่ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท า
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓
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(ใหม)่ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท า
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา 
๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
หากผู้น าไปใชไ้ด้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา 
๑๒/๑ ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งดังกล่าว 
จะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีก าหนด
โทษสูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะเมื่อตนได้รูห้รืออาจ
เล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น

มาตรา ๑๓
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(ใหม่) ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพรชุ่ดค าสั่งที่จัดท าขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
หากผู้น าไปใช้ได้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ 
วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จ าหน่าย
หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีก าหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 
(ใหม่) ในกรณีที่ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งผู้ใดต้อง
รับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่
สุดแต่กระทงเดียว

มาตรา ๑๓
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มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

(๑) น าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
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(ใหม)่ มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่
บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา
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(ยกเลิก)(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน

(ใหม)่ (๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความ
ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

มาตรา ๑๔

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 29



(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการ
ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(ใหม่) (๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิด
เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา

มาตรา ๑๔

เหมือนเดิ
ม
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(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้

(ใหม)่(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้

เหมือนเดิ
ม

มาตรา ๑๔
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(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔)

(ใหม)่ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

เหมือนเดิม

มาตรา ๑๔
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(ใหม)่ ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
(๑) มิได้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการ
กระท าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระท า ผู้
เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามป ีหรอื
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้เป็นความผิดอันยอมความได้

มาตรา 
๑๔
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มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน
หรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา ๑๔
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มาตรา 
๑๕



(ใหม)่  มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ 
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๔

ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดขั้นตอนการ
แจ้งเตือน การระงับการท าให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่
ต้องรับโทษ
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มาตรา ๑๖ ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อืน่ และภาพนั้นเป็นภาพที่
เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดย
ประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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มาตรา 
๑๖



ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอรโ์ดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความ
ได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตาย
เสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๑๖ เดิม
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(ใหม่) มาตรา ๑๖ ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่
เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดย
ประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสน
บาท

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
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(ใหม่)  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อ
ภาพของผู้ตาย และการกระท านั้นน่าจะท าให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

(ใหม)่  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็น
การน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต อันเป็นการ
ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็น
วิสัยของประชาชนย่อมกระท า ผู้กระท าไม่มีความผิด 

มาตรา ๑๖
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(ใหม)่ ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

(ใหม)่ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และ
ให้ถือว่าเปน็ผู้เสียหาย

มาตรา 
๑๖

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 40



(เพ่ิมเติม) มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๖ ซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด ศาล
อาจสั่ง 
(๑) ให้ท าลายข้อมูลที่มีภาพตามมาตราดังกล่าว
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนในส่ือที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ หรือ
สื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จ าเลยเป็นผู้
ช าระค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
(๓) ให้ด าเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดนั้น

มาตรา ๑๖/๑

เป็นอ านาจของศาล
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(ใหม)่ มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์
ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่ง
ให้ท าลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผู้นั้นต้องท าลาย
ข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่ง
หนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๖/๒
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(เดิม) มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้นอกราชอาณาจักรและ

(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาล
แห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ หรือ

(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และ
รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ

จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

เดิม

เหมือน ป.อาญา มาตรา ๘
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(ใหม)่ มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒  มาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรี
แต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจ านวนสามคนซึ่ง
คนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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(ใหม)่ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการ
เปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ
ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ใหม่) ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้เริ่มนับอายุความในการฟ้อง
คดีใหม่นับต้ังแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว

มาตรา ๑๗/๑
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ความผิดที่ คณะกรรมการเปรียบเทียบ สามารถ
ด าเนินการได้

• มาตรา ๕ -เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

• มาตรา ๖ -ล่วงรู้ Password แล้วน าไปเปิดเผย

• มาตรา ๗ -เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

• มาตรา ๑๑ -ส่งสแปมเมล์

• มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง -จ าหน่าย/เผยแพร่ ชุดค าส่ังเพ่ือใช้ท าผิด ม.๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑

• มาตรา ๑๖/๒ -รู้ว่ามีข้อมูลที่ศาลสั่งให้ท าลาย แล้วไม่ท าลาย

• มาตรา ๒๓ -พนักงานเจ้าหน้าที่ กระท าโดยประมาทให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลที่ได้มาจาก ม.๑๘

• มาตรา ๒๔ -ผู้ใดรู้ข้อมูล จาก ม.๒๓ แล้วน าไปเปิดเผย

• มาตรา ๒๗   -ผู้ใดไม่ท าตามค าสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม.๑๘ ขอข้อมูล, ม.๒๐ 
ปิดกั้นเว็บ, ม.๒๑ ขัดค าสั่งศาลเผยแพร/่จ าหน่ายชุดค าส่ังไม่พึงประสงค์(ไวรัส,มัลแวร์)/ใน
ระบบที่ดูแล
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มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์
ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระท าความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด
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(ใหม)่ มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อ
ประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผดิตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตาม
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะท่ีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจเฉพาะ (๑), (๒), (๓)  นอกนั้น เป็นอ านาจของศาล 

มาตรา ๑๘
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(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้
ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล 
หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

(ใหม่) (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมาเพื่อให้ถ้อยค า 
ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

มาตรา ๑๘
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(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้
ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ใหม่) (๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เหมือนเดิม

มาตรา ๑๘
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(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่

(ใหม่) (๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
ก่อน

มาตรา ๑๘
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(๔) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ใหม)่ (๔) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรจ์ากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๘

ขออ านาจศาล
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(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(ใหม)่ (๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๘

ขออ านาจศาล

เหมือนเดิม
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(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด 
อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระท าความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท า
ความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น
ให้ด้วยก็ได้

มาตรา ๑๘
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(ใหม)่ (๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล
ใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัว
ผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่
เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นให้ด้วยก็ได้

ขออ านาจ
ศาล

มาตรา ๑๘
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(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้
ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว
(ใหม)่ (๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ารหัสลับของข้อมลูคอมพิวเตอร์ ท าการ
ถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

มาตรา ๑๘

ขออ านาจศาล 

เหมือนเดิม
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(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้

(ใหม)่ (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท าความผิด

มาตรา ๑๘

ขออ านาจศาล
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(ใหม่) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งใน
การกระท าความผิด หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงาน
สอบสวนอาจร้องขอใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่นื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพ้นักงานเจ้าหน้าทีร่ีบรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการต่อไป

มาตรา ๑๘
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(ใหม)่ ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ด าเนินการตาม   ค า
ร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกิน
สิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดระยะเวลาที่ต้อง
ด าเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้

มาตรา ๑๘
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ความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ หรือ กฎหมายอื่น ที่ได้รับการ
ร้องขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจ

(๑) ท าหนังสือสอบถาม

(๒) ขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

(๓) ขอข้อมูลผู้ใช้บริการ

(๔) ท าส าเนาข้อมูล

(๕) สั่งให้ส่งข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ

(๗) ถอดรหัส

(๘) ยึดหรืออายัด

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ต้องขออ านาจศาล

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจด้วยตนเอง
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มาตรา ๑๙ การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง ทั้งนี้ ค าร้องต้อง
ระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท าความผิด 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและ
ผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบค าร้อง
ด้วยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าว
โดยเร็ว

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 61



เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่ง
ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึกเหตุอัน
ควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่
นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้

มาตรา ๑๙
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่ง
ส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่ง
การด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น

มาตรา ๑๙
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การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบ
ส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่
ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความ
จ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดย
พลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙
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(ใหม)่ มาตรา ๑๙ การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีย่ื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง
ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบเุหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
กระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
เป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการ
กระท าความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณท์ี่ใช้ใน
การกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่
สามารถจะระบุได้ ประกอบค าร้องด้วย ในการ
พิจารณาค าร้องใหศ้าลพิจารณาค าร้องดังกล่าว
โดยเร็ว

มาตรา 
๑๙

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
มาตรา ๑๘ (๔), (๕), (๖), (๗) และ (๘) ต้องร้องขอต่อศาล
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(ใหม่) เมื่อศาลมีค าส่ังอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการ
ตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา 
๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบใหเ้จ้าของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่
ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์
อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึก
นั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่
กระท าได้

มาตรา ๑๙
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(ใหม่) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่ง
ส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผล
แห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบ
แปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็น
หลักฐาน

(ใหม่) การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘
(๔) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระท าความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น

มาตรา ๑๙ วรรคสาม, วรรค
สี่
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(ใหม)่ การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้อง
ส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้
ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค า
ร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ 
แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึด
หรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการ
อายัดโดยพลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ วรรคห้า
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มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือ
ลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรอีาจ
ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
ขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นได้
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ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ าการระงับการท าให้แพร่หลาย
นั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้แพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

มาตรา ๒๐
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(ใหม่) มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อม
แสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มี
ค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๒๐
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ขออ านาจ
ศาล
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(ใหม่) (๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
อาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมี
ลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
นั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดร้้องขอ

มาตรา 
๒๐
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(ใหม)่ ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี
อ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐
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(ใหม)่ ให้รัฐมนตรแีต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มี
กรรมการจ านวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้อง
มาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจาก
กระทรวงการคลัง

มาตรา 
๒๐
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(ใหม่) การด าเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเองหรือสั่งให้ผู้ให้
บริการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นก็ได้  ทั้งนี้ ใหร้ัฐมนตรีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติส าหรับการระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยค านึงถึง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น
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(ใหม)่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นค าร้องตาม
วรรคหนึ่งไปก่อนที่รัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ แต่
ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

มาตรา ๒๐
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(เดิม) มาตรา ๒๑ ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีพ่บว่า 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึงประสงคร์วมอยู่
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขต
อ านาจเพื่อขอให้มีค าสั่งห้ามจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นระงับการใช้ ท าลายหรือแก้ไขข้อมลูคอมพิวเตอร์
นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ใน
ครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์
ดังกล่าวก็ได้

เดิม

อ านาจของศาล
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ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึง
ชุดค าสั่งที่มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูก
ท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดย
ประการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่
เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไข
ชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามทีร่ัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑
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(ใหม่) ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึง
ชุดค าสั่งที่มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูก
ท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่ง หรือโดยประการอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งไม่
พึงประสงคท์ี่อาจน ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไข
ชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือ
รายละเอียดของชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจ
น ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์
ก็ได้

มาตรา ๒๑
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มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือ
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่
บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท า
ตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(ใหม)่ มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่
และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง เปิดเผยหรือส่งมอบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด

มาตรา ๒๒
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(ใหม)่ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท า
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือ
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือกับ
พนักงานสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการ
กระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
(ใหม่) พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใด
ฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๒๒

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 82



มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดกระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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(ใหม)่ มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘
วรรคสองผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นล่วงรูข้้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่
ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๒๓
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มาตรา ๒๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

(ใหม)่ มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 
๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ

มาตรา ๒๔
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มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการ
สืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ
มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการ
อื่น
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(ใหม)่ มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าทีไ่ด้มาตามพระราชบัญญัตินีห้รือที่
พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการ
สืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจาก
การจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือ
โดยมิชอบประการอื่น
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มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไวไ้ม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
สั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้

(ใหม่) มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไวไ้ม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
สั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
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(เดิม) ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ
เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่ม
ใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร 
และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

(เดิม) ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๒๖
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(เดิม) มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตาม
มาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.๑๘(๑)-(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่,   ม.๑๘ (๔)-(๘) อ านาจศาล,   ม.๒๐ ปิดกั้นเว็บ อ านาจ
ศาล,
ม.๒๑ ระงับชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ อ านาจศาล

มาตรา ๒๗
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มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหร้ัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้
และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด

(เพิ่มเติม) ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
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มาตรา ๒๘



(เพิ่มเติม) ในการก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติ
หน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจาก
ระบบราชการเป็นจ านวนมาก คุณภาพของงาน 
และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดย
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย
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มาตรา ๒๘



(เดิม) มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้องทุกข์
หรือรับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวน
สอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๙



(เดิม) ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวน
และด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป
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มาตรา ๒๙



(เดิม) ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตแิละรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกันก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามวรรคสอง
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มาตรา ๒๙



(เดิม) มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบทีร่ัฐมนตรปีระกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๓๐



(ใหม)่ มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้ง
วิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และ
รวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) การด าเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มาตรา ๒๐

(๓) การด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นแก่การ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๓๑



มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้องออกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
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การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตาม
วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่
อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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