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คำนำ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานฉบับนี้ข้ึน โดย
มีรายละเอียดของกระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการใหบ้รกิาร  การให้คำแนะนำ แนวทางการ
ปฏิบัติและแก้ไขปญัหาการใช้งาน ปัญหาทางด้านเทคนิค  รวมถึงการตรวจสอบและรายงานผลของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   ในการใหบ้ริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานตามภารกิจและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  

ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานของกลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

                    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
           หน้า 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน : การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต      1 
 วัตถุประสงค์          1 
 ขอบเขต          1 
 Work Flow ข้ันตอนการขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต    3 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ / การขอรับบริการ       4 
 แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต      5 
 วิธีการ/แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์       7 
 คู่มือการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ      11 
ภาคผนวก 
 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550   
 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน :  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 

 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อใหห้น่วยงานมีคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัตงิานของกจิกรรม /กระบวนการต่าง ๆ  และสร้างมาตรฐานการปฏิบัตงิานที่มุง่ไปสูก่าร
บรหิารทีม่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรอืการ
บริการที่มีคุณภาพ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานทีส่ามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ข้ามาปฏิบัตงิานใหม่ พฒันาการ
ทำงาน การใหบ้รกิารอย่างมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ใหก้ับบุคคลภายนอก หรือผูร้บับรกิาร ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการที่มอียู่ เพื่อขอรับบริการที่ตรงกบัความต้องการ 

1.3 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานการใหบ้ริการระบบอินเทอรเ์น็ต ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มกีำหนดระยะเวลาการใหบ้ริการที่ชัดเจน และยกระดบั
การใหบ้ริการของกลุม่สง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ง 

2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการใหบ้รกิารด้านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ข้ันตอนการปฏิบัติ 
การขอรบับริการ ขอคำปรึกษา ข้อตกลงการใช้ ระยะเวลาการให้บริการ  การให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติและ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน ปัญหาทางด้านเทคนิค  รวมถึงการตรวจสอบและรายงานผล 

3. คำจำกัดความ 

มาตรฐาน คือ สิ่งทีเ่อาเป็นเกณฑ์สำหรบัเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานกุรม ฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดบัใดระดบัหนึง่ซึง่ถือ
ว่าเป็นเกณฑท์ี่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับทีผู่้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยจะมีกรอบในการพจิารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน เช่น ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัตงิาน 

สพม.นศ   หมายถึง  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
กลุ่ม DLICT  หมายถึง  กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ผู้รับบริการ  หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช และผู้ซึง่มาติดต่อขอรบับริการจากภายนอก เช่น ผู้บรหิารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จากโรงเรียนในสงักัด   นักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน  บุคคลทัว่ไปซึ่งมาติดต่อราชการกบัสำนักงานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ผู้ดูแลระบบ (admin)  หมายถึง เจ้าหน้าที่ผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายให้ดูแลจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอรเ์น็ต ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายให้ดำเนินการให้บริการระบบ

อินเทอร์เน็ต  
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ หมายถึง รายละเอียดทีบ่อกข้ันตอนเปน็ข้อๆ ที่ต้องนำมาปฏิบัติเพือ่ให้ได้มาซึง่

มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 
แนวทางการปฏิบัติ   หมายถึง  แนวทางที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ

เป้าหมายได้ง่ายข้ึน 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology System)  หมายถึง ระบบงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายมาช่วยในการสร้างสนเทศ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบรหิาร การสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ การพฒันาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครอืข่าย โปรแกรม ข้อมลูและสารสนเทศ เป็นต้น 

SLA (Service Level Agreement)   หมายถึง ข้อตกลงเพือ่รับประกันการบรกิารระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รบับริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผูร้ับบริการว่าเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงานจะสามารถใหบ้ริการได้ตามระยะเวลาที่แต่
ละกระบวนงานกำหนดไว้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ 

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  หมายถึง แบบบนัทึกแจ้งขอใช้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

4. กระบวนงาน การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 

 4.1  Work Flow  ข้ันตอนการขอใช้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต 
 4.2  ข้ันตอนการปฏิบัติ / การขอรับบรกิาร 
 4.3  แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 
        -  สำหรับบุคลากรในสงักัด 
        -  สำหรับบุคคลทั่วไป  (ใช้เฉพาะกจิ เป็นครัง้คราว  เช่น ใช้ระหว่างการประชุม การอบรม ) 
 4.4  วิธีการ/แนวทางการตรวจสอบอปุกรณ์ 
            -  วิธีการตรวจสอบหา Mac Address สำหรบัอปุกรณ์ต่างๆ 
 4.5  คู่มือการปฏิบัติงาน (การลงทะเบียน) 
 
5. กฎหมาย / ระเบียบ / แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 -  พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 
 -  พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
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ขั้นตอนการขอใชบ้ริการระบบอินเทอรเ์น็ต 
 

แจ้งขอรับบริการ บันทึกขอใช้บริการ 
ลงแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล/อุปกรณ ์

บันทึกข้อมูล (ลงทะเบียน)  
ในระบบฐานข้อมูล 

ทดสอบเข้าระบบการใช้งาน 
วิเคราะห์ปัญหา 

ให้คำตอบ/แนะนำ/
แก้ไขปัญหา 

จบการทำงาน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาให้บริการปกติ  
               10 นาที /  1 User 

ใช้ไม่ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน / การขอรับบริการ 

 สพม.นศ  เปิดให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน ทั้งระบบเครือข่ายแบบสาย และไรส้าย (ช่ือ
เครือข่ายไรส้าย  sea12_hotspot) เพื่อใหบ้รกิารกบับุคลากรภายในสำนักงาน และผู้ติดต่อราชการจากภายนอก  
และเพือ่ให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560  สพม.นศ จึงกำหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิดังต่อไปนี ้

1. ผู้รบับริการ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ กลุม่ DLICT  สพม.นศ 
2. ผู้รบับริการ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพือ่ลงทะเบียนรับบญัชีผู้ใช้งาน 

-   กรณีใช้ PC  ลงทะเบียนเพื่อขอรบั Username และ Password ของระบบยืนยันตัวตน 
    (Authentication System) เพื่อใช้งานระบบอินเทอรเ์นต็ภายใน สพม.นศ 

      -   กรณีใช้ Smart Phone หรือ Tablet  ลงทะเบียน  Mac Address   เพือ่เข้าใช้งานเครือข่าย 
                    ไร้สาย ของ สพม.นศ 
      -   หรือทั้ง 2 กรณี ( ทั้ง 2 อุปกรณ์) 
         3.  กรณีผูร้บับริการ ใช้ Smart Phone หรือ Tablet  ผูร้ับบริการจะตอ้งนำอปุกรณ์ดงักล่าวมาด้วย เพื่อ 
ขอเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไรส้าย 
 4. เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงาน ทำการตรวจสอบข้อมูล / อุปกรณ์  และบันทึกข้อมลูเพื่อลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลการขอใช้บรกิารระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต ( http://10.0.0.1/admin/ ) 
 5. ทดสอบเข้าระบบการใช้งาน > เข้าใช้งานได้  > จบการทำงาน 
 6.  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติ จะมอบส่วนที่ 2 คือ Username และ Password ให้ผูร้ับบริการ (แต่หากกรณีขอ
ใช้บริการเฉพาะ Smart Phone หรอื Tablet  จะไม่ได้รบัเอกสารส่วนที่ 2 คืน) 
 7.  ถ้าเข้าใช้ไม่ได้ > ตรวจสอบ วิเคราะหป์ัญหา > แก้ไข  > เข้าใช้งานได้ > จบการทำงาน 
 8.  หากมีการเปลี่ยน Smart Phone  / Tablet   หรือไม่ใช้งาน กรุณาติดต่อแจ้ง กลุ่ม DLICT  สพม.นศ 
เพื่อแก้ไขข้อมลู หรือยกเลิกการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://10.0.0.1/admin/
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วิธีการ/แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์ 
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คู่มือการลงทะเบียน  
บันทึกข้อมูลผูข้อใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายใน สพม.นศ 

1. เปิดโปรแกรมควบคุมระบบ ที่ http://10.0.0.1/admin/  เพื่อบันทึกขอ้มูลผู้ขอรับบริการ ลงใน
ฐานข้อมูล  จะแสดงดังรูป 

 

 

2. เข้าสู่ระบบ โดยการกรอก ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหสัผา่น (Password)  ตามที่กำหนด 
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3. การเพิม่ผู้ใช้งาน (กรณีใช้ PC หรอื Notebook)  

- ไปที่เมนู จัดการผู้ใช้     

 

 -  เลือกเมนู เพิม่ผู้ใช้งาน  > เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน > กรอกข้อมูลผู้ขอรบับริการ >คลิกยอมรบัข้อตกลง >
ลงทะเบียน 
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4. การเพิม่ผู้ใช้งาน (กรณีใช้ smart phone / tablet)  

- ไปที่เมนู จัดการผู้ใช้     

 

 -  เลือกเมนู เพิม่ผู้ใช้งาน (MAC) > เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน > กรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการ >คลกิยอมรับ
ข้อตกลง >ลงทะเบียน 

 



- 14 - 

 

 

 

5. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จะได้รบั Username และ Password เพื่อเข้าสูร่ะบบใช้งานอินเทอร์เน็ต  
สำหรับ Smart phone  หรือ tablet  ลงทะเบียนโดยใช้ Mac Address  สามารถเข้าใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของ สพม.นศ ได้เลยโดยไม่ต้องกรอก Username และ Password 

 -  ทดสอบการเข้าใช้ โดยเข้าไปยังหน้า Internet Explorer  (10.0.0.1) จะแสดงดงัรปู 
          -   จากนั้น ให้ทำการกรอก Username และ Password  ที่ได้รบั ดังรปู 
 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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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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“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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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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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 าถึ งได 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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(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) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
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  หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
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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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  หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช  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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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
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

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 



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 



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  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



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 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



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 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
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  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
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  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 



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 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  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 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

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

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   



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) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
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 

ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

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

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
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  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  
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  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี
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  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
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  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
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 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

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

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  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  วรรคหน่ึง  (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 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

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


