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หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ฐานความผิด  โทษจําคุก  โทษปรับ  

มาตรา 5 เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  ไมเกิน 6 เดือน  ไมเกิน 10,000 บาท  

มาตรา 6 ลวงรูมาตรการปองกัน  ไมเกิน 1 ป  ไมเกิน 20,000 บาท  

มาตรา 7 เขาถึงขอมูลโดยมิชอบ  ไมเกิน 2 ป  ไมเกิน 40,000 บาท  

มาตรา 8 การดักรับขอมูลคอมพิวเตอร  ไมเกิน 3 ป  ไมเกิน 60,000 บาท  

มาตรา 9 การทําลายหรือแกไขขอมูลโดยมิชอบ  ไมเกิน 5 ป  ไมเกิน 100,000 บาท  

มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร  ไมเกิน 5 ป  ไมเกิน 100,000 บาท  

มาตรา 11 สง spam mail รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร  ไมม ี ไมเกิน 100,000 บาท  

มาตรา 12 เหตุฉกรรจอันเกิดจากการกระทําตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
(1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  
(2) กอใหเกิดความเสียหายกับขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภยัของประเทศ  หรือการบริการสาธารณะ  
(3) ถาการกระทําในขอ (2) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 

  
ไมเกิน 10 ป  
ตั้งแต 3 ป ถึง 15 ป 
 
ตั้งแต 10 ป ถึง 20 ป 

 
ไมเกิน 200,000 บาท  
ตั้งแต 60,000 บาท ถึง 
300,000 บาท  
 

มาตรา 13 ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งไปใชกระทําผดิ มาตรา 5 
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11 

ไมเกิน 1 ป  
 

ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 ผูใดนําเขาขอมูลอันเปนเท็จ ลามก ไมเหมาะสม หรือเก่ียวกับ
ความมั่นคงทําใหประชาชนตื่นตระหนก 

ไมเกิน 5 ป  ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผูใหบริการท่ีจงใจใหกระทําความผิด มาตรา 14 ท่ีอยูในความ
ควบคุมของตน  

ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผดิ 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผดิ 

มาตรา 16 การตัดตอภาพเปนเหตุใหถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 17 ผูใดกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้นอกราชอาณาจักร  
ถาผูเสยีหายรองขอใหลงโทษ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
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หมวด  2 พนักงานเจาหนาที่ 

ฐานความผิด  โทษจําคุก  โทษปรับ  

มาตรา 18 อํานาจทั่วไปของพนักงานเจาหนาที่ท่ี ไดรับการแตงตั้ง  แบงเปน  
1. อํานาจที่ดําเนินการไดโดยไมตองใชอํานาจศาล  
- มีหนังสือสอบถาม เพ่ือใหสงคาํชีแ้จงใหขอมูล  
- เรียกขอมูลจราจรคอมพิวเตอร  
- สั่งใหสงมอบขอมูลตาม มาตรา 26  
2. อํานาจที่ตองขออนุญาตศาล  
- ทําสําเนาขอมูล  
- เขาถึงระบบคอมพิวเตอร/ขอมลูคอมพิวเตอร  
- ถอดรหัสลับ  
- ยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร 

  

มาตรา 19 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 18 (4)  (5)  (6)  (7)  และ  
(8)  ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงาน
เจาหนาท่ี ดําเนินการตามคํารอง  ท้ังน้ี  คํารองตองระบุเหตุอันควรเช่ือไดวาบุคคลใด
กระทําหรือกําลังจะกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เหตุท่ีตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณที่ใชใน
การกระทําความผิด และผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวย
ในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

  

มาตรา 20 ในกรณีที่ ก ารกระทําความผิ ด เปนการทํ า ให แพร หลายซึ่ งข อมู ล 
คอมพิวเตอรท่ี  
1. อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคง แหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง 
ลักษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
2. ที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงาน 
เจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํารอง พรอมแสดงพยานหลักฐาน 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงบัการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูล คอมพิวเตอรนั้นได 

  

มาตรา 21 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึง ประ
สงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาท่ีอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อขอใหมี
คําสั่ งห าม จําหนายหรือ เผยแพร    หรือสั่ งให  เจ าของหรือผู ครอบครองข อมูล 
คอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนด
เงื่อนไขในการใช    มี ไว  ในครอบครอง  หรือ เผยแพร ชุดคําสั่ งไม พึ งประสงค  
ดังกลาวก็ได 
ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิว 
เตอร  หรือ ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย  ถูกแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว  หรือโดย
ประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําสั่งที่มุงหมายในการปอง
กันหรือแกไขชุดคาํสั่งดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ฐานความผิด  โทษจําคุก  โทษปรับ  

มาตรา 22 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา 18 ใหแกบุคคลใด 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับ 
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงาน
เจ  าหน  าที่ เ กี่ ย วกั บการ ใช  อํ านาจหน  า ท่ี  โ ดยมิ ชอบ   ห รือ เป  นการกระ ทํ า 
ตามคําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 
พนักงานเจาหนาทีผู่ใดฝาฝนวรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
ไมเกิน 3 ป 

 
 
 
 
 
 
ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 23 พนักงานเจาหนาที่ผู ใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู  อ่ืนลวงรู ขอมูล 
คอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตาม
มาตรา 18   

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 24 ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ  
ผูใชบริการ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา 18 และเปดเผยขอมูลนั้นตอผู หนึ่ง 
ผูใด  

ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท 

มาตรา 25 ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงาน 
เจาหนาท่ี ได มาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการ
สืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง  
หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

  

มาตรา 26 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน 
นับแต  วันที่ ข  อมูลนั้ น เข าสู  ระบบคอมพิว เตอร    แต  ในกรณีจํ า เป นพนักงาน 
เจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบ
วันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได 

 ไมเกิน 500,000 บาท 

มาตรา 27 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตามมาตรา 18  
หรือมาตรา 20 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 21   

 ไมเกิน 200,000 บาท  
และปรบัเปนรายวันอีกไม
เกินวันละ 5,000 บาท
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา 28 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู
มีความรู และความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี
กําหนด 

  

มาตรา 29 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปน 
พนักงาน ฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผู  ใหญตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา 
ความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวน
สอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

  

มาตรา 30 ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล ซึ่ง
เกี่ยวของ บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  

 


