
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
  (๒) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แก่บุคคลอ่ืน อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ (เพ่ิมมาตรา ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม) 
  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมการกระทําที่ต้องได้รับโทษหนักขึ้น กรณีกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ งกําหนดโทษ 
ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดดังกล่าว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒ และเพ่ิมมาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ มาตรา ๑๒/๓ และมาตรา ๑๓ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า) 

(๔ ) แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ฐ าน ค วาม ผิ ด แ ล ะ กํ าห น ด โท ษ ผู้ นํ า เข้ า สู่ ร ะบ บ ค อม พิ ว เต อ ร์                     
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง และแก้ไขเพ่ิมเติมโทษผู้นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมโทษผู้
ให้บริการซึ่งให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดดังกล่าว ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ในความควบคุมของตน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนดขั้นตอน
การแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงกําหนดเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้ให้บริการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕) 

 
 



 ๒

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีผู้นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึง
ได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืนที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย รวมทั้งกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดน้ัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ และเพ่ิม
มาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒) 

(๖) ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพ่ิมมาตรา ๑๗/๑) 

(๗) ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจร้องขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ีในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระทําความผิด และให้ผู้ได้รับการร้องขอ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า (แก้ไขเพ่ิมมาตรา ๑๘) 

(๘) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและหลักเกณฑ์การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ันได้ร้องขอและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีโดยให้มีคณะกรรมการทํา
หน้าที่กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งน้ี ให้การย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาล การไต่สวนคํา
ร้องและการทําคําสั่งของศาลอาจกระทําได้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา
และแนวทางการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันภายใต้พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐) 

(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมความหมายของ “ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง) 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมการอ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 
(๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง) 
(๑๒) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีระเบียบเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายเงิน ในการสืบสวน การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ หรือการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมมาตรา ๒๘ วรรคสอง วรรคสาม และเพ่ิมมาตรา ๓๑) 
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เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญั ติ ว่าด้วยการกระทํ าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ . ๒๕๕๐                    
มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และโดยที่มีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและ
มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมท้ังการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้
รักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกําหนดโทษของ
ความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 

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

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

............................................................... 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 
.........................................................................................................................................................

............................................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน             

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และใหม้ีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 
 



 ๒

มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

“ผู้ใดส่งข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ก่บุคคลอ่ืนอันมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้
โดยง่าย อันเปน็การก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นรําคาญแก่ผู้รับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณ
ของข้อมูล ความถ่ีและวิธีการของการส่ง ซึ่งไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ และลักษณะอันเป็น
การปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่ายก็ได้” 

 
มาตรา ๕  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘             

หรือมาตรา ๑๑ เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
การบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปี 
ถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนสีห่มื่นบาท 

 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ                 
ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรา้งพื้นฐานอันเป็นประโยชนส์าธารณะดังกล่าว                     
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท” 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคกุต้ังแต่สามปีถงึสิบห้าปีและปรับต้ังแต่หกหม่ืนบาท                        
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่าแต่เป็นเหตุให้บุคคล
อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงสีแ่สนบาท” 

 
 
 
 
 



 ๓

 
มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ และมาตรา ๑๒/๓                       

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย 

แก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้

บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
มาตรา ๑๒/๒  ถ้าการกระทาํความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เปน็การกระทําต่อ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรา้งพืน้ฐานอันเปน็ประโยชนส์าธารณะ 
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงสบิหา้ปี และปรบัต้ังแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๑๒/๓  ถ้าการกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒/๑ หรือ 
มาตรา ๑๒/๒ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาํคุกต้ังแต่ 
ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

 
มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๑๓  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒/๑ หรือมาตรา ๑๒/๒ ต้องระวางโทษจําคุก               
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

 ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ                   
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรอืมาตรา ๑๑ หากผู้นําไปใช้
ต้องรับผิดได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ หรือมาตรา ๑๒/๓ 
ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะเมื่อ
ตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นน้ัน 

 ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือมาตรา ๑๒/๒วรรคสาม หากผู้นําไปใช้ต้องรับผิดได้กระทําความผิด                 
ตามมาตรา ๑๒ หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ หรือมาตรา ๑๒/๓  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นน้ันด้วย  

 ในกรณทีี่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และ 
ตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้น้ันต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 
 



 ๔

มาตรา ๘  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี                 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
  (๑) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม              
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน  
  (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด     
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การบริการสาธารณะ หรือโครงสรา้งพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือ
ก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
  (๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔)  
  ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง (๑) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 
 

มาตรา ๙  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๕  ผู้ให้บริการผูใ้ดให้ความร่วมมอื ยินยอม หรอืรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔  

 ให้รฐัมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลาย 
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

 ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง                        
ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ” 
 
 



 ๕

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๖  ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพน้ันเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืนใด โดยประการที่น่าจะทําใหผู้้อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย และการกระทําน้ันน่าจะทําให้
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

 ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต 
อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา ผู้กระทําไม่มีความผดิ  

 ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้  
 ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา  

คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และใหถ้ือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
 

มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย              
มีความผิดศาลอาจสั่ง  

 (๑) ให้ยึดและทําลายข้อมูลที่มีภาพตามมาตราดังกล่าว 
 (๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพรค่ําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือหนังสอืพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใด ตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่า
โฆษณาหรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอ่ืนตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดน้ัน 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกสข์้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็น
ข้อมูลที่ศาลสั่งให้ยึดและทําลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผู้น้ันต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่ง
หน่ึงของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แลว้แต่กรณี” 

 
 
 
 



 ๖

มาตรา ๑๒  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีท้ีมี่โทษปรับสถานเดียวหรือมีอัตราโทษ
จําคุกไม่เกินสองปีมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๖/๒  มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรแีต่งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได้  

 คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรแีต่งต้ังตามวรรคหน่ึงให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีน้ันเป็นอันเลิกกัน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ในกรณทีี่ผู้ต้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้เริ่มนับอายุความในการ             
ฟ้องคดีใหม่นับต้ังแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
            “มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซ่ึงได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วน
หนึ่งในการกระทําความผิดในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี เฉพาะที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทํา
ความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี้
มาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 
                  (๒) เรียกขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                 (๓) สั่งให้ผูใ้หบ้ริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกลา่วไว้ก่อน 
                  (๔ ) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์                 
ที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
              (๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 



 ๗

               (๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 
                (๗) ถอดรหัสลบัของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรอืสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลบั หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 
                (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิดตามระราชบัญญัตินี ้
  เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระทําความผิด หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์                 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค
หน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริง
และหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
             ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๓) ดําเนินการตาม   
คําร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัยสมควร ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี รฐัมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการที่เหมาะสม
กับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗)                        
และ(๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดําเนินการตามคําร้อง ทั้งน้ี คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้                
ในการกระทําความผิดและผูก้ระทําความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วย ในการพิจารณาคําร้อง
ให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําสัง่อนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเช่ือที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือ                       
ผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่                         
ณ ที่น้ัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกน้ันให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้ 



 ๘

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗)                      
และ(๘) ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจ 
ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทําได้เฉพาะเมือ่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีการกระทําความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ 
อายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรือ
อายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน ให้ย่ืนคํารอ้งต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือ
ขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนญุาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน 
เมื่อหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 

              มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มเีขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาคสอง ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาต่อตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่

สามารถหาตัวผู้กระทําความผิดได้ หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย                 
วิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ และข้อมูลคอมพิวเตอรน์ั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน  

(๔) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอ่ืนแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพวิเตอร์ดังกลา่วตามที่
รัฐมนตรีแต่งต้ังมีมติเป็นเอกฉันท์ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรฐัมนตรีอาจยืน่คําร้อง
พร้อมแสดงพยานหลักฐาน ต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึง่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน้ออกจากระบบคอมพวิเตอร์ได้  



 ๙

  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรแีต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีจํานวน
ห้าคนซ่ึงสองในห้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
                  การย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหนา้ที่ การไต่สวนคาํร้อง และการ
ทําคาํสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง อาจกระทาํได้ในรปูแบบของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของประธานศาลฎีกา  
                  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึงให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเองหรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้ ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และ
วิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ                     
ผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
                  รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและแนวทางการปฏิบัติสําหรับการระงบั
การทําให้แพรห่ลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใหบ้ริการให้เปน็ไปในแนวทางเดียวกันภายใต้พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในกรณีทีม่ีเหตุจําเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก็ได้ แต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”  

 
มาตรา ๑๔/๑ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เห็นสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
ขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึงคณะหน่ึงหรือ            
หลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนห้าคนซึ่งสองในห้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง                      
และให้ได้รับคา่ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทีร่ัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ให้นําบทบัญญติัว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
โดยอนุโลม  

ให้นําความในมาตรา ๒๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการย่ืนคําร้องตามมาตราน้ี                 
โดยอนุโลม 



 ๑๐

ในกรณีทีม่ีเหตุจําเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนที่รัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ แต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว” 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําให้ข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือ

ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขดัข้องหรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง หรือโดยประการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดคําสั่งที่มุ่งหมายในการ
ไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศใน                  
ราชกิจจานุเบกษากําหนดรายช่ือ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจนํามาใช้เพ่ือป้องกัน
หรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้”  

 
มาตรา ๑๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕   

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘  

วรรคสอง เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ                  
ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือผูก้ระทําความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบหรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมชิอบ หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาต
จากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล               
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท                  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   มาตรา ๒๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อผู้หน่ึงผู้ใด 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



 ๑๑

มาตรา ๒๕ ขอ้มูล ข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาตามพระราชบัญญัติน้ีหรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการ
สืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน” 
 

มาตรา ๑๗ ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาํเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผูใ้ห้บริการผู้ใด 
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและ                 
เฉพาะคราวก็ได้ ในกรณเีชน่ว่านี้ ผู้ให้บริการอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกลา่วได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” 

 
มาตรา ๑๘ ใหเ้พ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา ๒๘ แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
              “ให้ผูท้ี่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมาย     
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีสิทธิได้รบัเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษดังกลา่วตาม
พระราชบัญญัติน้ี อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
   ในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึง
ภาระหน้าที่ ความรู้ความเช่ียวชาญ ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออก
จากระบบราชการเป็นจํานวนมาก คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ใหเ้ปน็ไปตามระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
 

มาตรา ๑๙ ใหเ้พ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
            “มาตรา ๓๑ คา่ใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปน้ี รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติน้ี 



 ๑๒

(๒) การดําเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๔) (๕) (๖) (๗) หรือและ (๘) มาตรา ๒๐                    
และมาตรา ๒๐/๑  

(๓) การดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติน้ี” 
 

มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหดํ้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน             
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล            
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  
 
 
 
............................................ 
 .............................................. 
 
 
 
 
 
 


