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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
 

หลักการ 
  

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสารสนเทศเป็นผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าท่ีก าหนดฐานความผิดเรื่องการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยปกติสุขให้ตรงตามเจตนารมณ์ 
(มาตรา ๔) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมการกระท าที่ควรได้รับโทษหนักขึ้นหากก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (มาตรา ๕) 
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการกระท าความผิดเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเพ่ือให้ตรงตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายและเกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) 
(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการให้มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการ เพ่ือพิสูจน์ความรับผิด

ของผู้ให้บริการ (มาตรา ๘) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้รองรับความผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของผู้เยาว์ (มาตรา ๙) 
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การสืบสวน สอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืน (มาตรา ๑๐) 
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา ๑๑) 
(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามค าว่าชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ (มาตรา ๑๒) 
(๑๐)   แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้รองรับการขยายขอบเขตการ

ปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๑๓) 
(๑๑)   แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาและการก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ (มาตรา ๑๔) 
(๑๒)   เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๑๕) 
(๑๓)   เพ่ิมเติมหน่วยงานกลางส าหรับการก ากับดูแลการปฏิบัติการ และการจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๖) 
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เหตุผล 
 

ปัจจุบันการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ การบริการสาธาณะ เป็นต้น รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาหรือสื่อผิดกฎหมาย
อันน ามาซึ่งปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการกระท าความผิดอื่น ๆ แม้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
และแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.๒๕๕๐ จะได้ข้อมูล
หรือพยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีอื่น ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือ
พยานหลักฐานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอ่ืนได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดปัญหา
และข้อจ ากัดในการใช้อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างเป็นเอกภาพ  
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(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

          
 

  ...................................... 
...................................... 
...................................... 

     
 ............................................................................................................................. .....................

..................................................................... 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
............................................................................................................................. .....................

.................................................................. .... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้อื่นโดยปกติสุข โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
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มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๑๒  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ
มาตรา ๑๑ เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ
สาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท” 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๔  ผู้ใดโดยทุจริตน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จท า

ให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าด้วยการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จต่อประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้” 
 
มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๑๔/๑  ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔/๒  ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีความมุ่งหมายเป็นการกระท าความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 
๑๔/๑ หรือมาตรา ๑๔/๒ ในระบบที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒  
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ถ้าผู้ให้บริการที่พิสูจน์ไดว้่าตนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการท าให้
แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” 

 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
“มาตรา ๑๖/๑  ผู้ใด 
(๑) จัดท ารูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

แจกจ่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) น าเสนอหรือจัดให้มีรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ 
(๓) แจกจ่ายหรือโอนถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ 
(๔) จัดหามาให้ซึ่งรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์เพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น 
(๕) ครอบครองรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีในระบบคอมพิวเตอร์ 

หรือบนสื่อที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งการค้าหรือเพ่ือหาก าไร 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
 
มาตรา ๑๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา ๑๘ แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท า

ความผิดที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด โดยมี
อ านาจอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง  (๑) (๒) และ (๓) หรือในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการดังกล่าวอาจร้อง
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการได้  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคก่อน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
(๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการต่อไป” 

 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๐  ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นร้องขอ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องพร้อม
แสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้” 
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มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ

ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขัดข้อง 
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็น
ชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น” 

 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 

เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตาม
มาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับ
อนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ผู้ใดกระท าโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่
ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผย
ข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการ
สืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ
ประการอ่ืน” 

 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินกว่าเก้าสิบวันก็ได้ แต่มิให้เกินสองปี 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าทีจ่ าเปน็เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใชบ้ริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เปน็เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตัง้แต่การใช้บริการสิ้นสุดลง  
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รายละเอียดและเงื่อนไขการปฏบิัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท” 
 
มาตรา ๑๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
“รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายส าหรับ

การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้” 
 
มาตรา ๑๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
“มาตรา ๓๑  ให้ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๒  ให้ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้” 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

................................. 
 นายกรัฐมนตรี 


