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มาตรา 4 ใหเพิ่มขอความในมาตรา 11 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550   ผูใดสง
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส กอใหเกิดความเดอืดรอนรําคาญแก
ผูรับขอมูล โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสามารถบอกเลกิหรือแจงความประสงคเพ่ือ
ปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย  

 ไมเกิน 200,000 บาท 

มาตรา 5 ใหยกเลิกมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550   และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 12 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8   
หรือมาตรา 11 ตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ  
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร 
 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เปนการกระทําตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปน
เหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย” 

 
 
ตั้งแต 1 ป ถึง 7 ป 
 
 
ตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป 
 
ตั้งแต 3 ป ถึง 15 ป 
 
ตั้งแต 5 ป ถึง 20 ป 
 

 
 
ตั้งแต 20,000 บาท ถึง 
140,000 บาท 
 
ตั้งแต 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท 
ตั้งแต 60,000 บาท ถึง 
300,000 บาท 
ตั้งแต 100,000 บาท ถึง 
400,000 บาท 

มาตรา 6 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  12/1  แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  
มาตรา 12/1 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  เปนเหตุใหเกิด
อันตราย แกบุคคลอื่นหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  9  หรือมาตรา 10 โดยมิไดมีเจตนาฆา  แตเปน
เหตุใหบุคคลอื่น ถึงแกความตาย 

 
ไมเกิน 10 ป  
 
ตั้งแต 5 ป ถึง 20 ป 

 
ไมเกิน 200,000 บาท 
 
ตั้งแต 100,000 บาท ถึง 
400,000 บาท 

มาตรา 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหาของ
มาตรา  13  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา 12  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทํา ความผิดตามมาตรา 5  มาตรา 6  มาตรา 7 มาตรา 8  มาตรา 9 
มาตรา 10 หรือมาตรา 11 หากผูนําไปใชไดกระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  หรือตองรับผิดตามมาตรา 12 วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  
12/1  ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งดังกลาวจะตองรับผิดทางอาญา ตามความผิดท่ี
มีกําหนดโทษสูงขึ้นดวย   
ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผูนําไปใชได
กระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม หรือตองรับผดิตามมาตรา  
12  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา 12/1  ผูจําหนาย หรือเผยแพรชุดคําสั่ง
ดังกลาวตองรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกําหนดโทษสูงข้ึนนั้นดวย 
ในกรณีที่ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งผูใดตองรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง  และตามวรรคสาม หรือวรรคสี่ดวย  ใหผูนั้นตองรับโทษที่มีอัตราโทษสูงท่ีสุดแต
กระทงเดียว” 

 
 
ไมเกิน 2 ป 

 
 
ไมเกิน 40,000 บาท 
 

มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 14  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  และให
ใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดงัตอไปนี้   
(1) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
อันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย แกประชาชน  อันมิใชการกระทํา
ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
 
ไมเกิน 5 ป    
 
 
 

 
 
ไมเกิน 100,000 บาท 
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(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  ทําใหเกิดความ
เสียหายตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน
ประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน  
(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับ
ความม่ันคง แหงราชอาณาจักรหรือความผดิเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา  
(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ  ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได  
 (5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร
ตาม  (1)  (2)  (3)  หรือ  (4) 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  (1)  มิไดกระทําตอประชาชน  แตเปนการ
กระทําตอบุคคลใด บุคคลหนึ่ง  ผูกระทํา  ผูเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ดังกลาว  เปนความผิดอันยอมความได” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน 3 ป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9  ใหยกเลิกความในมาตรา 15  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  และให
ใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา 15 ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ  ยินยอม  หรือรูเห็นเปนใจใหมีการ
กระทําความผิด ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน   
ถามกีารระงับการทําใหแพรหลายของ ขอมูลคอมพิวเตอร และการนํา
ขอมูลคอมพิวเตอรน้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร ถาผูใหบริการพิสูจนไดวาตนได
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง  ผูน้ันไมตอง รับโทษ” 

 
 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิด 

 
 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิด 

มาตรา 10  ใหยกเลิกความในมาตรา 16  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   และ
ใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา 16 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอร ที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพน้ันเปนภาพที่เกิดจากการ
สรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธกีารอื่นใด โดย
ประการที่นาจะทําใหผูอื่นเสียชือ่เสยีง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย   
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอภาพของผูตาย  และการกระทํานั้น
นาจะทําใหบิดา มารดา คูสมรส  หรือบุตรของผูตายเสยีชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  หรือถูก
เกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ผูกระทําตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดย
สุจริตอันเปน การติชมดวยความเปนธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวสัิยของ
ประชาชนยอมกระทํา  ผูกระทําไมมีความผิด  
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได  
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  
มารดา  คูสมรส  หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย” 

 
 
ไมเกิน 3 ป   
 
 
 
ไมเกิน 3 ป   

 
 
ไมเกิน 200,000 บาท 
 
 
 
ไมเกิน 200,000 บาท 

มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  16/1  และมาตรา  16/2  แหงพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   
“มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 14  หรือมาตรา 16  ซึ่งมีคําพิพากษาวา
จําเลย มีความผิด  ศาลอาจส่ัง  
(1) ใหทําลายขอมูลตามมาตราดังกลาว  
(2) ใหโฆษณาหรือเผยแพรคําพิพากษาทั้งหมดหรือแตบางสวนในสื่ออิเล็กทรอนิกส  
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หนังสือพิมพ  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  
โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา หรือเผยแพร  
(3) ใหดําเนินการอ่ืนตามที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทํา ความผิดน้ัน 
มาตรา 16/2 ผูใดรูวาขอมูลคอมพิวเตอรในความครอบครองของตนเปนขอมูลท่ีศาล
สั่งใหทําลาย ตามมาตรา 16/1  ผูนั้นตองทําลายขอมูลดังกลาว  หากฝาฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไว ในมาตรา 
14  หรือมาตรา 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไว ในมาตรา 
14  หรือมาตรา 16 
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มาตรา 12 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 17/1  ในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550    
“มาตรา 17/1 ความผิดตามมาตรา 5  มาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 11  มาตรา 13  
วรรคหนึ่ง  มาตรา 16/2  มาตรา 23  มาตรา 24  และมาตรา  27  ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้ง มีอํานาจเปรียบเทียบได 
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนซึ่ง
คนหน่ึงตองเปน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหาไดชําระ
เงินคาปรับ ตามคาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด
แลว  ใหถือวาคดีน้ันเปนอันเลกิกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ในกรณีที่ผูตองหาไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหเริ่มนับอายุ
ความในการฟองคดีใหม นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” 

  

มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 และมาตรา 19 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550  และใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา 18 ภายใตบังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนใน
กรณีที่มี เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณี
ที่มีการรองขอตามวรรคสอง  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้  เพ่ือประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัว
ผูกระทําความผิด 
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมาเพื่อให
ถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูใน
รูปแบบท่ีสามารถเขาใจได  
(2) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารผาน
ระบบคอมพิวเตอร หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ  
(3) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีตองเก็บตามมาตรา 26 หรือท่ี
อยู ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่หรือให
เก็บขอมูลดังกลาวไวกอน  
(4) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากระบบ
คอมพิวเตอรที่มี เหตอุันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิด  ในกรณีท่ีระบบ
คอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูในความครอบครอง ของพนักงานเจาหนาท่ี  
(5) สั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงาน
เจาหนาที่  
(6) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐาน
หรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ การกระทําความผิด  หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทํา
ความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่
เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได  
(7) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การเขารหัสลับ ของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับ
พนักงานเจาหนาท่ีในการถอดรหัสลับ ดังกลาว  
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ
รายละเอียด แหงความผิดและผูกระทําความผิด 
ใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  (1)  (2)  และ  (3)  
ดําเนินการ ตามคํารองขอโดยไมชักชา แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดวันและไมเกิน
สิบหาวัน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสมควร ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
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มาตรา 19 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ 
(8)  ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ ตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตอุันควรเชื่อไดวา
บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหน่ึง อยางใดอันเปนความผิด  เหตุท่ีตอง
ใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ ที่ใชในการ
กระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถจะระบุได  ประกอบคํารองดวย  
ในการพิจารณา คํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 
 เมื่อศาลมีคาํสั่งอนุญาตแลว  กอนดาํเนินการตามคาํสั่งของศาล  ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงสําเนา บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  18  (4)  
(5)  (6)  (7)  และ (8)  มอบใหเจาของ หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปน
หลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ให
พนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาว
ในทันที ที่กระทําได 
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา 18 (4)  (5)  (6)  
(7)  และ  (8)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการ
ดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 48 ชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อ
เปนหลักฐาน 
การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 18 (4)  ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุ
อันควร เชื่อไดวามีการกระทําความผิด  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการ
ของเจาของหรือผูครอบครอง ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 
การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดง
การยึดหรืออายัด มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรน้ันไวเปน
หลักฐานแลว  พนักงานเจาหนาที่จะสั่งยึด หรืออายัดไวเกินสามสิบวนัมิได  ในกรณี
จําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหยื่นคาํรองตอศาลที่มี เขตอํานาจเพ่ือขอ
ขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
รวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบ
กําหนดเวลาดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือ
ถอนการอายัดโดยพลัน 
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 14  ใหยกเลิกความในมาตรา 20  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และให
ใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 20 ในกรณีท่ีมีการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร  ดังตอไปน้ี  
พนักงานเจาหนาท่ี โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํารองพรอมแสดง
พยานหลักฐานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมี คําสั่งระงับการทําใหแพรหลายหรือลบ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอรได  
(1) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  
(2) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  
(3) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
หรือกฎหมายอื่นซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน   

  

มาตรา 15 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 21 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และใหใชความตอไปนี้แทน  
“ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร   หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทาํลาย  ถกูแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติม  ขัดของหรือปฏิบัติงานไมตรงตามคาํสั่ง  หรอืโดยประการอื่นตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง  เวนแต เปนชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่อาจนํามาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคําสั่ง
ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้  รัฐมนตรี อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดรายชือ่  ลักษณะ  
หรือรายละเอยีดของชุดคําสั่งไมพึงประสงค ซึ่งอาจนํามาใชเพื่อปองกันหรอืแกไขชุดคาํสั่งไม
พึงประสงคก็ได”    
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มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 22  มาตรา 23  มาตรา 24  และมาตรา 25   
แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา 22 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18  
วรรคสอง  เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรือขอมูลของผูใชบริการท่ีไดมา ตามมาตรา 18  ใหแกบุคคลใด 
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือผูกระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณี
ตามมาตรา 18 วรรคสอง   หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หรือกับพนักงานสอบสวนในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือที่
ไดรับอนุญาตจากศาล 
พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนผูใดฝาฝนวรรคหนึ่ง 

 
 
ไมเกิน 3 ป   

 
 
ไมเกิน 60,000 บาท   

มาตรา 23 พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง  
ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร  หรือขอมูล ของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา 18  

ไมเกิน 1 ป   ไมเกิน 20,000 บาท   

มาตรา 24 ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูล
ของ ผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา 18 และ
เปดเผยขอมูลน้ันตอ ผูหนึ่งผูใด   

ไมเกิน 2 ป   ไมเกิน 40,000 บาท   

มาตรา 25 ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรอืขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมา ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือที่พนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา 18  
วรรคสอง ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ี
มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสญัญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ”  

  

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26  แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.
2550  และใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา 26 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกา
สิบวัน นับแตวันที่ขอมูลน้ันเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปน  พนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใด เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบ
วันแตไมเกินสองปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได” 

  

มาตรา 18 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 28  แหง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550    
“ผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  อาจไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง  
ในการกําหนดใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่  ความรูความ
เชี่ยวชาญ   ความขาดแคลนในการหาผูมาปฏิบัติหนาท่ีหรือมีการสูญเสียผูปฏิบัติงาน
ออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก  คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยูใน
ความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอื่น ในกระบวนการ
ยุติธรรมดวย” 

  

มาตรา 19 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 31 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  
“มาตรา 31 คาใชจายในเรื่องดังตอไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  
(1) การสืบสวน  การแสวงหาขอมูล  และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
(2) การดําเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) และ (8) และมาตรา 20  
(3) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนแกการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติน้ี” 
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มาตรา 20 บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ที่
ใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหยังคง ใชบังคบัตอไปเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี  จนกวาจะมีระเบียบหรือประกาศที่ตอง ออกตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  ซึง่แกไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชบัญญัติน้ี  ใชบังคับ 
การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากไมสามารถดําเนินการได
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไมอาจ
ดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  

มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

  

 

 


