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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 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“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 
 


