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<สรุป ประเด็นส ำคัญ> 

พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2560 เป็นปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบนั 

มาตรา อธิบาย/ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ 
1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิ

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2560 
  

2 • บงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คือ วนัท่ีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 24 ม.ค. 2560  มี
ผลบงัคบัใช ้24 พ.ค. 2560 

  

4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมรักษาการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบั
ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  

5 การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ  ไม่เกิน 6 เดือน   ไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

6 เปิดเผยมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึน
เป็นการเฉพาะโดยมิชอบ 

ไม่เกิน 1 ปี      ไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

7 เขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี      ไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

8 ดกัรับขอ้มูลของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ไม่เกิน 3 ปี     ไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

9 ท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ซ่ึงขอ้มูลของผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

ไม่เกิน 5 ปี      ไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

10 ท าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นท างานไม่ไดต้ามปกติ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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11 • ส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมา
อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน
โดยปกติสุข (Spam) 

• ส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอ่ืนเป็นการก่อใหเ้กิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผูรั้บขอ้มูล โดยไม่เปิดโอกาสใหผู้รั้บ
สามารถบอกเลิกหรือแจง้ความประสงคเ์พื่อปฏิเสธการตอบ
รับไดโ้ดยง่าย 
(เช่น โฆษณา ขอ้ความรบกวน Spam ในลกัษณะ Mail SMS 
หรือ ใน Social Network ท่ีผูรั้บไม่สามารถขอยกเลิกได้
โดยง่าย หรือ ผูรั้บขอยกเลิกแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการยกเลิก) 

- 
 
 
 
- 

ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
 
 
ไม่เกิน 200,000 บาท 

12 การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ท่ีกระทบต่อความมัน่คง โดย 

1. เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์,เปิดเผยมาตรการป้องกนัการ
เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์, เขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์,ดกัรับ
ขอ้มูลผูอ่ื้น หรือ การส่ง Spam 

2. หากการกระท าตามขอ้ 1 ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ
หรือขอ้มูล ดว้ย 

3. ท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ขอ้มูล 
หรือ ท าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ท างานไม่ไดต้ามปกติ 

4. หากการกระท าตามขอ้ 3 เป็นเหตใุหเ้กิดอนัตรายแก่ผูอ่ื้น 
หรือ ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

5. หากการกระท าตามขอ้ 1-3 เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย 

 
 
1-7 ปี                และ 
 
 
 
1-10 ปี             และ 
 
 
3-15 ปี             และ 
 
 
ไม่เกิน 10 ปี    และ 
 
 
5-20 ปี            และ 

 
 
20,000 ถึง 140,000 บาท 
 
 
 
20,000 ถึง 200,000 บาท 
 
 
60,000 ถึง 300,000 บาท 
 
 
ไม่เกิน 200,000 บาท 
 
 
100,000 ถึง 4000,000บาท 

13 • จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัข้ึนเพ่ือน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือกระท าความผิด 

ไม่เกิน 1 ปี 
 
 
 
 

ไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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• จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัข้ึนเพ่ือน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือกระท าความผิดท่ีกระทบต่อความมัน่คง 

• หากผูใ้ชน้ าชุดค าสัง่ไปใชเ้พ่ือกระท าผิดท่ีกระทบต่อความ
มัน่คง ผูจ้  าหน่ายหรือผูเ้ผยแพร่ตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาท่ี
สูงข้ึนดว้ย เวน้แต่ ผูจ้  าหน่ายหรือผูเ้ผยแพร่ไม่ไดรู้้เห็นถึงผล
ท่ีจะเกิดข้ึนไม่ตอ้งรับโทษท่ีสูงข้ึนนั้น 

ไม่เกิน 2 ปี  
 
 
ไดรั้บโทษทางอาญาท่ี
สูงข้ึนดว้ยตาม
ความผิดใน มาตรา 12 

ไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
ไดรั้บโทษทางอาญาท่ี
สูงข้ึนดว้ยตามความผดิใน 
มาตรา 12 
 
 

14 • น าเขา้หรือเผยแพร่ขอ้มูลปลอม หลอกลวง โดยท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบุคคลใด บุคคลหน่ึง 
 (ความผิดยอมความได)้ 

• น าเขา้หรือเผยแพร่ขอ้มูลปลอม หลอกลวง โดยเกิดความ
เสียหายต่อ ประชาชน เศรษฐกิจ  ความปลอดภยั ความ
มัน่คงของประเทศ หรือ ส่ือลามกท่ีประชาชนทัว่ไปเขา้ถึง
ได ้รวมถึงการส่งต่อขอ้มูลท่ีเป็นความผิดดงักล่าวโดยผูส่้ง
ต่อรู้วา่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือไม่เหมาะสม 

ไม่เกิน 3 ปี 
 
 
 
ไม่เกิน 5 ปี 
 

ไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
ไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 

15 • ผูใ้หบ้ริการจงใจสนบัสนุนหรือยนินอมใหมี้การกระท า
ความผิดตามมาตรา 14 

 

• ผูใ้หบ้ริการสามารถแจง้เตือน ระงบัการเผยแพร่ และลบ
ขอ้มูลออกจากระบบได ้

รับโทษเช่นเดียวกบั
ผูก้ระท าความผิดตาม
มาตรา 14 
 
 
ไม่ตอ้งรับโทษ 

รับโทษเช่นเดียวกบั
ผูก้ระท าความผิดตาม
มาตรา 14 
 
 
ไม่ตอ้งรับโทษ 
 

16 การสร้าง ตกแต่ง ตดัต่อภาพ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย หรือการกระท าตอ่
ภาพผูต้าย ท่ีมีผลใหค้รอบครัวของผูต้ายเสียหาย 
(ความผิดยอมความได)้ 

ไม่เกิน 3 ปี          และ ไม่เกิน 200,000 บาท 
 

17 หากผูก้ระท าความผดิน้ีกระท านอกประเทศไทย ไม่วา่ผูก้ระท าผิดจะ
เป็นคนไทย หรือต่างชาติ หากรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเ้สียหาย 
จะตอ้งไดไ้ดรั้บโทษในราชอาณาจกัรไทย 
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**ตารางสรุปดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของ พ.ร.บ. ฉบบัน้ี แต่เป็นเพียงประเดน็ส าคญัเท่านั้น เพ่ือความ

ครบถว้นควรอ่าน พ.ร.บ. ฉบบัเตม็เพ่ิมเติม ในหนา้ถดัไป *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 พนกังานเจา้หนา้ท่ีเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจร
คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการใหบุ้คคลอ่ืน โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

23 พนกังานเจา้หนา้ท่ีกระท าการโดยประมาทเป็นผลใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ 
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

24 ผูท่ี้ไม่ใช่พนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่เปิดเผย ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล
จราจรคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

26 ผูใ้หบ้ริการตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวไ้ม่นอ้ยกวา่
เกา้สิบวนั แต่ในกรณีจ าเป็น พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการ
เก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวเ้กินเกา้สิบวนัแต่ไม่เกินสอง
ปี 

  

27 ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการ ใหป้ากค า 
ส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระงบั
การเผยแพร่ หรือท าลายขอ้มูล 

- ไม่เกิน 200,000 บาท 
และปรับรายวนัอีก วนัละ
ไม่เกิน 5,000  บาท 
จนกวา่จะปฏิบติัถูกตอ้ง 
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<ฉบับเต็ม> 

พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบั

คอมพวิเตอร์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560  

ท่ีมา : https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/ 

เสน้ใต ้คือ ของใหม่เพ่ิมข้ึนมาใหม่   ขีดฆ่า คือ ลบออกจากของเดิม   

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

มำตรำ 1 
พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550 2560” 

 

มำตรำ 2 
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนัหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

• สภานิติบญัญติัแห่งชาติลงมติ
เห็นชอบ 16 ธ.ค. 2559 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
24 ม.ค. 2560 (เล่ม 134 ตอน 
10 ก หนา้ 24-35) 

• มีผลบงัคบัใช ้24 พ.ค. 2560 

• ออกระเบียบหรือประกาศ
ภายใน 23 ก.ค. 2560 (ภายใน 
60 วนัหลงัวนัท่ีพ.ร.บ.ใช้
บงัคบั ตามท่ีระบุในมาตรา 20 
ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560) 

 
 

มำตรำ 3 
ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้
ดว้ยกนั โดยไดมี้การก าหนดค าสัง่ ชุดค าสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานใหอุ้ปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
“ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ขอ้มูล ขอ้ความ ค าสัง่ ชุดค าสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยูใ่นระบบ

• เหมือนฉบบั 2550 
 

https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 
“ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงแสดงถึงแหล่งก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
“ผูใ้หบ้ริการ” หมายความวา่ 
(1) ผูใ้หบ้ริการแก่บุคคลอ่ืนในการเขา้สู่อินเทอร์เน็ต หรือใหส้ามารถติดต่อถึงกนัโดยประการอ่ืน โดย
ผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือ
ประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 
(2) ผูใ้หบ้ริการเก็บรักษาขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
“ผูใ้ชบ้ริการ” หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการไม่วา่ตอ้งเสียค่าใชบ้ริการหรือไม่ก็ตาม 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
มำตรำ 4 
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวง
และประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

• มาตรา 4 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 3 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2560 

•  

หมวด 1 
ควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 

มำตรำ 5 
ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 6 • เหมือนฉบบั 2550 

•  
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเป็นการเฉพาะถา้น ามาตรการ
ดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มำตรำ 7 
ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 8 
ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อดกัรับไวซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหวา่งการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นมิไดมี้ไวเ้พ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือเพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 9 
ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 10 
ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหก้ารท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ 
ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติไดต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 11 
ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดย
ปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

• มาตรา 11 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 4 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2560 

•  
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการก่อใหเ้กิด
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูรั้บขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผูรั้บสามารถบอกเลิกหรือแจง้ความประสงคเ์พ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโ้ดยง่าย ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินสองแสนบาท 

ใหรั้ฐมนตรีออกประกาศก าหนดลกัษณะและวธีิการส่ง รวมทั้งลกัษณะและปริมาณของ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไม่เป็นการก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูรั้บ 
และลกัษณะอนัเป็นการบอกเลิกหรือแจง้ความประสงคเ์พ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโ้ดยง่าย 

มำตรำ 12 
ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
(1) ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่วา่ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทนัทีหรือในภายหลงัและ
ไม่วา่จะเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือไม่ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
(2) เป็นการกระท าโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีไวเ้พ่ือประโยชนส์าธารณะ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่
หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตาม (2) เป็นเหตใุหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บ
ปี 

ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็นการกระท าต่อ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความ
ปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนส่ีหม่ืน
บาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่น่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท 

• มาตรา 12 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 5 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2560 
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เป็นการกระท าต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึง
สามแสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนถึงแก่
ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแตห่น่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

มำตรำ 12/1 
ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เป็นเหตใุหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยสิ์น
ของผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10โดยมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนถึงแก่
ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแตห่น่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

• มาตรา 12/1 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ิม
ใหม่โดยมาตรา 6 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

มำตรำ 13 
ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 12 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ี
หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 หากผูน้ าไปใชไ้ด้
กระท าความผิดตามมาตรา 12 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือตอ้งรับผิดตามมาตรา 12 วรรคสองหรือ
วรรคส่ี หรือมาตรา 12/1 ผูจ้  าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ดงักล่าวจะตอ้งรับผดิทางอาญาตามความผิดท่ี
มีก าหนดโทษสูงข้ึนดว้ย ก็เฉพาะเม่ือตนไดรู้้หรืออาจเลง็เห็นไดว้า่จะเกิดผลเช่นท่ีเกิดข้ึนนั้น 

ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 12 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผูน้ าไปใชไ้ดก้ระท าความผิดตามมาตรา 12 วรรค

•  มาตรา 13 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ข
โดยมาตรา 7 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

หน่ึงหรือวรรคสาม หรือตอ้งรับผดิตามมาตรา 12 วรรคสองหรือวรรคส่ี หรือมาตรา 12/1 ผูจ้  าหน่าย
หรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ดงักล่าวตอ้งรับผดิทางอาญาตามความผิดท่ีมีก าหนดโทษสูงข้ึนนั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีผูจ้  าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ผูใ้ดตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และตามวรรค
สามหรือวรรคส่ีดว้ย ใหผู้น้ั้นตอ้งรับโทษท่ีมีอตัราโทษสูงท่ีสุดแต่กระทงเดียว 

มำตรำ 14 
ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัตอ่ไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน อนัมิใช่การกระท าความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
(2) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืน
ตระหนกแก่ประชาชน 
(3) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ 
(4) 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง (1) มิไดก้ระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึง ผูก้ระท า ผูเ้ผยแพร่หรือส่งตอ่ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และใหเ้ป็นความผิดอนัยอมความได ้

• มาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 8 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2560 

• “เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
มาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญติัน้ีมิไดมุ่้ง
เจตนาลงโทษผูก้ระท าผิดฐาน
หม่ินประมาทดว้ยการโฆษณา 
ซ่ึงความผิดฐานหม่ินประมาท
ดว้ยการโฆษณามีบญัญติัไว้
เป็นการเฉพาะแลว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา”  

มำตรำ 15 • มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 9 
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดจงใจสนบัสนุนหรือยนิยอมใหค้วามร่วมมือ ยนิยอม หรือรู้เห็นเป็นใจใหมี้การกระท า
ความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบั
ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 14 

ใหรั้ฐมนตรีออกประกาศก าหนดขั้นตอนการแจง้เตือน การระงบัการท าใหแ้พร่หลายของ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และการน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถา้ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่ตนไดป้ฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับ
โทษ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2560 

•  

มำตรำ 16 
ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงไดซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพ
ของผูอ่ื้น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือดดัแปลงดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือวธีิการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูก
เกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือและปรับไม่เกินหกหม่ืนสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าต่อภาพของผูต้าย และการกระท านั้นน่าจะท าใหบิ้ดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ผูก้ระท า
ตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง 

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นการน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต อนัเป็น
การติชมดว้ยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอนัเป็นวสิยัของประชาชนยอ่มกระท า ผูก้ระท าไม่มี
ความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอนัยอมความได ้

ถา้ผูเ้สียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข ์ใหบิ้ดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผูเ้สียหายร้องทุกขไ์ด ้และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย 

• มาตรา 16 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
10 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

•  

มำตรำ 16/1 •  มาตรา 16/1 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ิม



12 

เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 16 ซ่ึงมีค  าพิพากษาวา่จ าเลยมีความผิด ศาลอาจสัง่ 
(1) ใหท้ าลายขอ้มูลตามมาตราดงักล่าว 
(2) ใหโ้ฆษณาหรือเผยแพร่ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแตบ่างส่วนในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วทิยกุระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์ตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยใหจ้ าเลยเป็นผูช้  าระค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ 
(3) ใหด้ าเนินการอ่ืนตามท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิด
นั้น 

ใหม่โดยมาตรา 11 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

มำตรำ 16/2 
ผูใ้ดรู้วา่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นขอ้มูลท่ีศาลสัง่ใหท้ าลายตามมาตรา 16/1 ผู ้
นั้นตอ้งท าลายขอ้มูลดงักล่าว หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 14 หรือ
มาตรา 16 แลว้แต่กรณี 

• มาตรา 16/2 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ิม
ใหม่โดยมาตรา 11 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

•  

มำตรำ 17 
ผูใ้ดกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีนอกราชอาณาจกัรและ 
(1) ผูก้ระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดไดเ้กิดข้ึนหรือผูเ้สียหายไดร้้อง
ขอใหล้งโทษ หรือ 
(2) ผูก้ระท าความผิดนั้นเป็นคนตา่งดา้ว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเ้สียหายและผูเ้สียหายไดร้้อง
ขอใหล้งโทษ 
จะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 17/1 
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 11 มาตรา 13 วรรคหน่ึง มาตรา 16/2 มาตรา 23 มาตรา 
24 และมาตรา 27 ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงใหมี้จ านวนสามคนซ่ึงคนหน่ึงตอ้งเป็น
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

• มาตรา 17/1 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ิม
ใหม่โดยมาตรา 12 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

•  
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เตรียมสอบนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ //Ram-<Adisorn Kwanprom> 

มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้ าการเปรียบเทียบกรณีใดและผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามค า
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดีนั้นเป็นอนัเลิกกนั 
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหเ้ร่ิมนบัอายคุวามในการฟ้องคดี
ใหม่นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

หมวด 2 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

 

มำตรำ 18 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มี
การกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีมีการร้องขอตามวรรคสอง ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี เฉพาะท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใชเ้ป็นหลกัฐาน
เก่ียวกบัการกระท าความผิดและหาตวัผูก้ระท าความผิด 
(1) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีมา
เพ่ือใหถ้อ้ยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือส่งเอกสาร ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ี
สามารถเขา้ใจได ้
(2) เรียกขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารผา่นระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) สัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งเก็บตามมาตรา 26 หรือท่ีอยูใ่นความ
ครอบครองหรือควบคุมของผูใ้หบ้ริการใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือใหเ้ก็บขอ้มูลดงักล่าวไวก่้อน 
(4) ท าส าเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้า่มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยงัมิไดอ้ยูใ่นความ
ครอบครองของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
(5) สัง่ใหบุ้คคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
ส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
(6) ตรวจสอบหรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อนัเป็นหลกัฐานหรืออาจใชเ้ป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการ
กระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตวัผูก้ระท าความผิดและสัง่ใหบุ้คคลนั้นส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ าเป็นใหด้ว้ยก็ได ้
(7) ถอดรหสัลบัของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสัง่ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้รหสัลบั

• มาตรา 18 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
13 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

•  
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหสัลบั หรือใหค้วามร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการถอดรหสั
ลบัดงักล่าว 
(8) ยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อประโยชนใ์นการสืบสวนและสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา ในบรรดาความผดิอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นองคป์ระกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระท าความผดิ 
หรือมีขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน พนกังานสอบสวน
อาจร้องขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงด าเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได ้หรือหากปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีรีบรวบรวมขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานแลว้แจง้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ใหผู้ไ้ดรั้บการร้องขอจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) ด าเนินการตามค าร้องขอ
โดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หรือภายในระยะเวลาท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัและไม่เกินสิบหา้วนั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดระยะเวลา
ท่ีตอ้งด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัประเภทของผูใ้หบ้ริการก็ได ้

มำตรำ 19 
การใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ียืน่ค  า
ร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสัง่อนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามค าร้อง ทั้งน้ี ค  าร้อง
ตอ้งระบุเหตอุนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลใดกระท าหรือก าลงัจะกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัเป็นความผิด
ตามพระราชบญัญติัน้ีเหตท่ีุตอ้งใชอ้ านาจ ลกัษณะของการกระท าความผิด รายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการกระท าความผิดและผูก้ระท าความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได ้ประกอบค าร้องดว้ย ในการ
พิจารณาค าร้องใหศ้าลพิจารณาค าร้องดงักล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีค าสัง่อนุญาตแลว้ ก่อนด าเนินการตามค าสัง่ของศาล ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาบนัทึก
เหตุอนัควรเช่ือท่ีท าใหต้อ้งใชอ้  านาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่ถา้ไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองเคร่ือง

• มาตรา 19 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
13 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

คอมพิวเตอร์อยู ่ณ ท่ีนั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งมอบส าเนาบนัทึกนั้นใหแ้ก่เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
ดงักล่าวในทนัทีท่ีกระท าได ้

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นหวัหนา้ในการด าเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งส าเนา
บนัทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตผุลแห่งการด าเนินการใหศ้าลท่ีมีเขตอ านาจภายในส่ีสิบแปด
ชัว่โมงนบัแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็นหลกัฐาน 

การท าส าเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (4) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการ
กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น 

การยดึหรืออายดัตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะตอ้งส่งมอบส าเนาหนงัสือแสดงการยดึหรืออายดัมอบ
ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ยดึหรือ
อายดัไวเ้กินสามสิบวนัมิได ้ในกรณีจ าเป็นท่ีตอ้งยดึหรืออายดัไวน้านกวา่นั้น ใหย้ืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีมี
เขตอ านาจเพ่ือขอขยายเวลายดึหรืออายดัได ้แต่ศาลจะอนุญาตใหข้ยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกนัไดอี้กไม่เกินหกสิบวนั เม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะยดึหรืออายดัหรือครบก าหนดเวลาดงักล่าว
แลว้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ียดึหรือถอนการอายดัโดยพลนั 

หนงัสือแสดงการยดึหรืออายดัตามวรรคหา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ 20 
ในกรณีท่ีการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นมีการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ี
อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคสองลกัษณะ 1 หรือ
ลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ดงัต่อไปน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยืน่ค  าร้องพร้อม
แสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจขอใหมี้ค าสัง่ระงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงหรือลบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได ้
(1) ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
(2) ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรตามท่ีก าหนดไวใ้น
ภาค 2 ลกัษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(3) ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือกฎหมายอ่ืน
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และ

• มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

• มาตรา 20 น้ีในร่าง (ฉบบัท่ีจะ
มาเป็นฉบบัปี 2560) มีการ
แกไ้ขหลายรอบ และเน้ือหา
ในส่วน “คณะกรรมการ
กลัน่กรอง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” ใน
มาตรา 20 วรรค 2 เคยอยูใ่น
มาตรา 20 (4) มาก่อน จากนั้น
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายนั้นหรือพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดร้้อง
ขอ 

ในกรณีท่ีมีการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่กรอง
ข้อมลูคอมพิวเตอร์จะมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ียืน่ค  าร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมี
เขตอ านาจขอใหมี้ค าสัง่ระงบัการท าใหแ้พร่หลายหรือลบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได ้ทั้งน้ี ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการ
กลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหน่ึงหรือหลาย
คณะ แต่ละคณะใหมี้กรรมการจ านวนเกา้คนซ่ึงสามในเกา้คนตอ้งมาจากผูแ้ทนภาคเอกชนดา้นสิทธิ
มนุษยชน ดา้นส่ือสารมวลชน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และใหก้รรมการ
ไดรั้บค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

การด าเนินการของศาลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหน้ าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีท่ีศาลมีค าสัง่ใหร้ะงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจะท าการระงบัการท าใหแ้พร่หลายหรือลบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง หรือจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงหรือลบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได ้ทั้งน้ี ใหรั้ฐมนตรีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา และวธีิการปฏิบติั
ส าหรับการระงบัการท าใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูใ้หบ้ริการ
ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยค านึงถึงพฒันาการทางเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป เวน้แต่ศาลจะมี
ค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยืน่ค  าร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนท่ีจะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่กรอง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์จะยืน่ค  าร้องตามวรรคสองไปก่อนท่ีรัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได ้แตท่ั้งน้ีตอ้งรายงาน
ใหรั้ฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

ถูกแยกออกไปเป็นมาตรา 
20/1 ก่อนจะถูกน ากลบัมาอยู่
กบัมาตรา 20 อีกคร้ังหน่ึง
ระหวา่งการอภิปรายวาระ 2 
ในสนช. 

•  

•   

•  

มำตรำ 21 • มาตรา 21 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบวา่ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคร์วมอยูด่ว้ย พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีอาจยืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพ่ือขอใหมี้ค าสัง่หา้มจ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสัง่ให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นระงบัการใช ้ท าลายหรือแกไ้ขขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้น
ได ้หรือจะก าหนดเง่ือนไขในการใช ้มีไวใ้นครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคด์งักล่าวก็
ได ้

ชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคต์ามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดค าสัง่ท่ีมีผลท าใหข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสัง่อ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขดัขอ้ง
หรือปฏิบติังานไม่ตรงตามค าสัง่ท่ีก าหนดไว ้หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคท่ี์มุ่งหมายในการอาจน ามาใชเ้พื่อป้องกนัหรือ
แกไ้ขชุดค าสัง่ดงักล่าวขา้งตน้ ตามท่ี ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดรายช่ือ 
ลกัษณะ หรือรายละเอียดของชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคซ่ึ์งอาจน ามาใชเ้พ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขชุดค าสัง่ไม่
พึงประสงคก็์ได ้

15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

• กฎกระทรวงเร่ืองชุดค าสัง่ไม่
พึงประสงค ์(Ministerial 
Regulations) 

• ประกาศกระทรวงเร่ือง
ชุดค าสัง่ไม่พึงประสงคซ่ึ์ง
อาจน ามาใชเ้พ่ือป้องกนัหรือ
แกไ้ขชุดค าสัง่ไม่พึงประสงค ์
(Ministerial Notifications) 

มำตรำ 22 
หา้มมิใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีและพนกังานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง เปิดเผยหรือส่ง
มอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีไดม้าตามมาตรา 18 
ใหแ้ก่บุคคลใด 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือกบั
พนกังานสอบสวนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการ
กระท าตามค าสัง่หรือท่ีไดรั้บอนุญาตจากศาล 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนผูใ้ดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

•  มาตรา 22 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ข
โดยมาตรา 16 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

มำตรำ 23 • มาตรา 23 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสองผูใ้ดกระท าโดยประมาทเป็น
เหตุใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีไดม้า
ตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

16 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

มำตรำ 24 
ผูใ้ดล่วงรู้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนไดม้าตามมาตรา 18 และเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

•  มาตรา 24 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ข
โดยมาตรา 16 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

มำตรำ 25 
ขอ้มูล ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดม้าตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือท่ีพนกังานสอบสวนไดม้าตามมาตรา 18 วรรคสอง ใหอ้า้งและรับฟังเป็น
พยานหลกัฐานตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอนัวา่ดว้ย
การสืบพยานได ้แตต่อ้งเป็นชนิดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการจูงใจ มีค ามัน่สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวง หรือโดยมิ
ชอบประการอ่ืน 

• มาตรา 25 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
16 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

มำตรำ 26 
ผูใ้หบ้ริการตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวไ้ม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นเขา้
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็น พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการผูใ้ดเก็บรักษาขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไวเ้กินเกา้สิบวนัแต่ไม่เกินหน่ึงปีสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะ
คราวก็ได ้

  

• มาตรา 26 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
17 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

•  

มำตรำ 27 
ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีสัง่ตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่
ปฏิบติัตามค าสัง่ของศาลตามมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวนั
อีกไม่เกินวนัละหา้พนับาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

มำตรำ 28 
การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้และความช านาญ
เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบติัตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี อาจไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษตามท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

ในการก าหนดใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพิเศษตอ้งค านึงถึงภาระหนา้ท่ี ความรู้ความเช่ียวชาญ ความขาด
แคลนในการหาผูม้าปฏิบติัหนา้ท่ีหรือมีการสูญเสียผูป้ฏิบติังานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก 
คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยูใ่นความยติุธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูป้ฏิบติังานอ่ืน
ในกระบวนการยติุธรรมดว้ย 

• มาตรา 28 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขโดยมาตรา 
18 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 

• ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

มำตรำ 29 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้องทุกขห์รือรับค ากล่าวโทษ 
และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในการจบั ควบคุม คน้ การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
บรรดาท่ีเป็นอ านาจของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ หรือพนกังานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัพนกังานสอบสวน
ผูรั้บผดิชอบเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป 

ใหน้ายกรัฐมนตรีในฐานะผูก้  ากบัดูแลส านกังานต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกนัก าหนด
ระเบียบเก่ียวกบัแนวทางและวธีิปฏิบติัในการด าเนินการตามวรรคสอง 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  

มำตรำ 30 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตอ่บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง 

บตัรประจ าตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

• เหมือนฉบบั 2550 

•  
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มำตรำ 31 
ค่าใชจ่้ายในเร่ืองดงัต่อไปน้ี รวมทั้งวธีิการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
(1) การสืบสวน การแสวงหาขอ้มูล และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีตามพระราชบญัญติัน้ี 
(2) การด าเนินการตามมาตรา 18 วรรคหน่ึง (4) (5) (6) (7) และ (8) และมาตรา 20 
(3) การด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นแก่การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

• มาตรา 31 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 เพ่ิมใหม่โดย
มาตรา 19 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบ
คอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นส่วนส าคญัของการประกอบกิจการและการด ารงชีวติของมนุษย ์หากมีผูก้ระท า
ดว้ยประการใดๆ ใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสัง่ท่ีก าหนดไวห้รือท าใหก้ารท างาน
ผิดพลาดไปจากค าสัง่ท่ีก าหนดไว ้หรือใชว้ธีิการใดๆ เขา้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ข หรือท าลายขอ้มูลของ
บุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์
อนัเป็นเทจ็หรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร ยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม และความมัน่คงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สมควรก าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการกระท าดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ซ่ึงมีรูปแบบการกระท าความผิดท่ีมีความซบัซอ้น
มากข้ึนตามพฒันาการทางเทคโนโลยซ่ึีงเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและโดยท่ีมีการจดัตั้งกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมซ่ึงมีภารกิจในการก าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัผู ้
รักษาการตามกฎหมาย ก าหนดฐานความผิดข้ึนใหม่ และแกไ้ขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบท
ก าหนดโทษของความผิดดงักล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการระงบัการท าให้
แพร่หลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก าหนดใหมี้คณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผดิตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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มำตรำ หมำยเหุต (Notes) 

และแกไ้ขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 

** มำตรำ 20 ของพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีระเบียบหรือประกาศท่ีตอ้งออกตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ใช้
บงัคบั 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบั
แต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้หรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคมรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการไดต้่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

• ใหใ้ชป้ระกาศและระเบียบ
เดิมไปก่อนจนกวา่จะมี
ประกาศหรือระเบียบใหม่ 

•  

** มำตรำ 21 ของพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  

 

 


