
(ร่าง) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

เหตุผล 

ปัจจุบันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาหรือสื่อผิดกฎหมายอันนํามาซึ่งปัญหาสังคมทีม่คีวาม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการกระทําใดๆ ทางคอมพิวเตอร์โดยมิชอบมีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การบริการสาธาณะ เป็นต้น อีกทั้งเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการกระทําความผิดอ่ืนๆ และแมพ้นักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และ
แต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ จะได้ข้อมูลหรือ
พยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีอ่ืนๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมลูหรือ
พยานหลักฐานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นได้ จึงจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดปัญหา
และข้อจํากัดในการใช้อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งจําเป็นต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างเป็นเอกภาพ และโดยที่การปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นการปรับโครงสร้างกฎหมายที่มีการแก้ไขเกือบทั้งฉบับ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้ 

     
 
 
 
 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
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(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
........................................................................................................................................ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อมต่อหรือสัมพันธ์กัน เพื่อทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือทําหน้าที่อ่ืน โดยได้มีการกําหนด
คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์  

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 



 ๓

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ 
ก็ตาม 

“ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา หรือ
จัดการระบบคอมพิวเตอร์ของที่ให้บริการแก่ผู้อ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

    
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อัยการสูงสุด  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยระบุตัวบุคคลจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
การเงินการธนาคาร หรือสังคมศาสตร์จํานวนไม่เกินสามคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี  
ให้ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เลขานุการ ทั้งนี้ โดยมีผู้อํานวยการ



 ๔

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้กํากับกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การ
กระทําความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้แทน
สํานักคดีเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการร่วมกัน 
 
  มาตรา ๗  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ติดตามดูแลการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นําความในมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๘  นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิด

อันได้กระทําโดยประมาท 
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากมีหรือเคยมีความประพฤติ

เสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอํานาจแต่งต้ังอาจ

แต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับ
แต่งต้ังไว้แล้ว 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะ

เป็นองค์ประชุม 
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะ

ไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการ



 ๕

ประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์
ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 

 
มาตรา ๑๑  การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทําหนังสือแจ้ง
นัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะ
นัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 
มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ

เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นได้ 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน

กรรมการทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมให้นํา
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น

เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๑๔  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า

กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 

หมวด ๒ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    

 
มาตรา ๑๕  ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



 ๖

มาตรา ๑๖ ผู้ใดทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
   

มาตรา ๑๗  ผู้ใดล่วงรู้วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ
ป้องกันการเข้าถึงที่ผู้อ่ืนจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ ถ้านําวิธีการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘  ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดย

อาศัยชุดคําสั่ง เพื่อดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙  ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐  ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๑  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวนตามหลักเกณฑ์

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนเดือดร้อนรําคาญ และโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อ
ปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้  
 
มาตรา ๒๒  ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 

มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐  
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน

ภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
(๒) เป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ 
หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี 

 



 ๗

มาตรา ๒๓  ผู้ใดผลิต จําหน่าย จ่ายแจก ทําซ้ํา มีไว้ หรือทําให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การกระทําตามความในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการมีไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือการ
ทดสอบระบบ หรือการกระทําอ่ืนใดโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 
มาตรา ๒๔  ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใน

ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) 

(๒)  (๓) หรือ (๔) 
 

มาตรา ๒๕  ผู้ใดครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะอันลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือ
เยาวชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 
มาตรา  ๒๖   ผู้ ใดนํา เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่ ว ไปอาจเข้าถึ งไ ด้  ซึ่ ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเปน็ภาพ เสียงหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อ
ว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตน ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง ตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
 
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ลงโทษผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา 

๒๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นจงใจสนับสนุนหรือละเว้นไม่
ดําเนินการแก้ไขซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๒๔    

ความรับผิดของผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทํา
ความผิดตามมาตรา ๒๔  



 ๘

มาตรา ๒๘  ผู้ดูแลระบบผู้ใดอาศัยอํานาจหน้าที่ของตนกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา
นั้นๆ ก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๙  ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(๒) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และอาจร้องขอให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ช่วยพนักงานอัยการในการประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว 

 
หมวด ๓ 

พนกังานเจ้าหน้าที่ 
    

 
มาตรา ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี

เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหา 
ตัวผู้กระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๓๙ หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจา้หน้าที่ 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖ )  ตรวจสอบหรือ เข้ าถึ งระบบคอมพิว เตอร์  ข้อมูลคอมพิว เตอร์  ข้อมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น



 ๙

หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ถอดรหัสลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม
คําร้อง  ทั้งนี้ คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิดเท่าที่สามารถจะระบุได้ประกอบคําร้องด้วย ในการ
พิจารณาคําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์
อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่
กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายใน 
สี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๓๑ (๔) ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๓๑ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการทําให้แพร่หลายซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มี เขตอํานาจขอให้มีคําสั่ งใดๆ เพื่อระงับการทําให้แพร่หลาย 



 ๑๐

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ โดยคําร้องต้องระบุเหตุที่ต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด ขั้นตอน 
วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ และมีพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดประกอบคําร้องด้วย 

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใดๆ เพื่อระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับการทําให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เ ป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามวรรคสองส่งสําเนาบันทึก
รายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่
เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์

รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้มีคําสั่งห้ามจําหน่ายหรือเผยแพร่ 
หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทําลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ได้ หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ 

ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง 
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
ชุดคําสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ ให้แก่บุคคลใด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจย่ืนคําร้องต่อ
ศาลเพื่อขอใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ใน
การดําเนินคดีตามกฎหมายอื่นได้ ทั้งนี้ โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนเกินสมควร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๓๖   พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใดกระทํ า โดยประมาทเป็น เหตุ ให้ผู้ อ่ื นล่ วงรู้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๓๑ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



 ๑๑

มาตรา ๓๘  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ 
มีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

 
มาตรา ๓๙  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ

แต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว
ผู้ใช้บริการนับต้ังแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับต้ังแต่การใช้บริการ
สิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๓๑ หรือ

มาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับ
เป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๔๑  การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจาก

บุคคลที่คณะกรรมการเสนอรายชื่อจากผู้มีความรู้และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้  

 
มาตรา ๔๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจรับคําร้องทุกข์หรือ
รับคํากล่าวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน กับพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจร่วมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

 
 
 
 



 ๑๒

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 
 

    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
      ....................................... 
         นายกรัฐมนตรี 

 
 

 


