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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย

พ.ศ. ....
                        

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย

เหตุผล

เนื่องจากกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก 
เช่น ส่ือท่ีมีการแสดงกิจกรรมท่ีวิปริตทางเพศและส่ือลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก กำหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาและมีมาตรการป้องกันและปราบปรามท่ีเหมาะสมไว้ด้วย และ
ประเทศไทยได้เป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าว ประกอบกับยังมีส่ือท่ีส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีร้ายแรงอ่ืน ๆ เช่น 
การใช้ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก ซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วย  ดังนั้น เพื่อให้การ
ปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ร่าง
พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
พ.ศ. ....
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โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

........................................................................................................... ....................................

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ ส่ิงพิมพ์ รูปรอย เคร่ืองหมาย รูปถ่าย 

ภาพยนตร์ เสียงหรือถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล หรือส่ิงใด ๆ ท่ีกระตุ้น ส่งเสริม 
หรือยั่วยุ โดยประการท่ีน่าจะก่อให้เกิด

(๑) การกระทำวิปริตทางเพศ
(๒) ความสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศกับเด็ก
(๓) การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก
(๔) การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ
(๕) การใช้ยาเสพติด หรือ
(๖) การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อ่ืน 

หรือทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
“การกระทำวิปริตทางเพศ” หมายความว่า ความสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศ

ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้อง

ร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
(๒) โดยใช้ความรุนแรงถึงขนาดท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือโดยใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีอาจ

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต



(๓) โดยการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขืนใจ
(๔) ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และรวมถึงการร่วมประเวณีหมู่ด้วย
(๕) โดยการชำเราสัตว์หรือชำเราศพ
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงตัวแสดงในส่ิง

ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีมีเนื้อหาหรือลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคล
ซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ด้วย

“การฆ่าตัวตาย” หมายความรวมถึง การแสดงออกซึ่งความต้องการท่ีจะฆ่าตัวตาย 
การแสดงขั้นตอนในการฆ่าตัวตาย หรือการลอกเลียนแบบการฆ่าตัวตายด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการใดเกี่ยวกับส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอ่ืน

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีมีอำนาจเกี่ยวกับส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
ตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย โดยให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการ
ประสานงานไว้ด้วย

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรม และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีของตน

ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการ

                        

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุ
พฤติกรรมอันตราย” เรียกโดยย่อว่า “ป.ป.อ.” ประกอบด้วย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจำนวนห้าคน โดยต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านจิตวิทยา จิตเวช เด็กและเยาวชน ส่ือสารมวลชน และสังคมวิทยา ด้านละหนึ่งคน  ซึ่งในจำนวนนี้
ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าสองคน

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่

สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนตำแหน่งท่ีว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๙  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบตามวาระแล้ว 
แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าท่ี

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนส่ังให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยว

กับส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๓) เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีมีอำนาจหน้าท่ี

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในสถานประกอบการหรือสถานท่ีอ่ืนใด 
และกำหนดให้สถานท่ีซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ เป็นสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรการดังกล่าว

(๖) วางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๗) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบ
ปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการ

มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงช้ีขาด

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓  ให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ ทำหน้าท่ีเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม

ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน
(๓) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม

ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๔) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้าน

การป้องกันและปราบปรามส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๕) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๖) สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน
(๗) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด

หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
                        

มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีของบุคคลใดเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีส่ิง
ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สินท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
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(๒) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือ
ทรัพย์สินท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

(๓) ยึดหรืออายัดส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ียื่นคำร้องต่อศาลจังหวัด
ท่ีมีเขตอำนาจเหนือท้องท่ีท่ีทำการค้นหรือศาลอาญาเพื่อขอออกหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม  ท้ังนี้ ต้องบันทึกรายละเอียดและผล
การดำเนินการ และรายงานต่อศาลจังหวัดท่ีมีเขตอำนาจหรือศาลอาญาภายใน
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ ในกรณีท่ีศาลนั้นเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นไป
ตามกฎหมาย ศาลจะส่ังระงับหรือเพิกถอนการดำเนินการนั้นก็ได้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตำแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอำนาจหน้าท่ีในการใช้อำนาจ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่มีหมายค้นหรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีท่ีเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืน พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าในการค้น
ต้องเป็นข้าราชการตำแหน่งใดหรือระดับใดให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงบัตรประจำตัว
ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจยึดหรืออายัดบรรดาส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีเกี่ยวกับ
การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
ในการดำเนินคดีได้จนกว่าพนักงานอัยการมีคำส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าจะมีข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 
๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือมีส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายอยู่ในพัสดุภัณฑ์ จดหมาย 
ตู้ไปรษณียภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ียื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดท่ีมีเขตอำนาจหรือศาลอาญาเพื่อการเข้าถึง ตรวจสอบ และทำสำเนาข้อมูลหรือ
วัตถุดังกล่าวได้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ดำเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดำเนินการต่อศาลโดยเร็ว

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๓
ความผิดและบทกำหนดโทษ

                        

มาตรา ๑๘  ผู้ใดทำ ผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
เพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยมีเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี 
หรือมีลักษณะท่ีทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี เป็นตัวแสดงปรากฏอยู่ในส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายใน
ลักษณะท่ีเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำตามกรณีต่าง ๆ ในความหมายของส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๓ 
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงเจ็ดปี 
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระทำเพื่อความประสงค์
แห่งการค้า หรือโดยการค้า ซึ่งส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่า
โทษท่ีกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง

ถ้าการกระทำตามมาตรานี้เป็นไปเพื่อการศึกษา การแพทย์ หรือการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกระทำท่ีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถือว่าเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙  ผู้ใดแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพร่ส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แล้วแตก่รณ ี

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยมีความประสงค์เพื่อการค้า 
ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษท่ีกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
อีกกึ่งหนึ่ง

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระทำต่อเด็กหรือใช้ให้เด็ก
เป็นผู้กระทำความผิด ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๒๐  ถา้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ เปน็ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ ดว้ย ให้ลงโทษตาม
มาตรา ๑๙ แต่กระทงเดียว   

มาตรา ๒๑  ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

ถา้ผู้ท่ีสมคบกันกระทำความผิดคนหนึง่คนใดไดล้งมอืกระทำความผิดตามท่ีไดส้มคบกัน ผู้ร่วมสมคบด้วยกัน
ทุกคนต้องระวางโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย

ในกรณีท่ีความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้
การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้น
ไม่บรรลุผล ผู้สมคบท่ีกระทำการขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามท่ีกำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะมี
การกระทำความผิดตามท่ีได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้น
น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
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มาตรา ๒๒  ผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผู้ใดรู้ว่ามีส่ิงยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมของตน และมิได้จัดการถอนหรือกำจัดส่ิงยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นในทันที ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจำท้ัง
ปรับ

มาตรา ๒๓  นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นเกิดจากความรู้เห็นยินยอม 
การส่ังการหรือไม่ส่ังการ การกระทำหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับ
ผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๒๔  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แม้จะกระทำ
นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย
หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือเป็นความผิดท่ีรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐท่ีการกระทำ
เกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้กระทำความผิดนั้นมาปรากฏตัว
อยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ได้กระทำ
ในโรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และปรากฏหลักฐานว่า
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนั้น 
ๆ มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต หรือมีคำส่ังอ่ืนใด
ตามกฎหมายดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ
เป็นผู้ดำเนินการเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต หรือมีคำส่ังอ่ืนใดตามกฎหมายดังกล่าว

มาตรา ๒๖  บรรดาส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ รวมท้ังเงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๘ 
หรือมาตรา ๑๙ ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยได้กระทำความผิด
ให้ริบเสียท้ังส้ิน ไม่ว่าจะมีคำขอให้ริบหรือจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ เว้นแต่เงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวเป็นเงินหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

มาตรา ๒๗  บรรดาเงินค่าปรับและเงินท่ีริบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตกเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กร้อยละหกสิบ และตกเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมร้อยละส่ีสิบ

นอกจากโทษท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นกรณีท่ีมีผู้นำจับ
ผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับ และให้ศาลส่ังไว้
ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับ
อีกโสดหนึ่งด้วย ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงินสินบนดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินค่าปรับท่ีได้ชำระต่อศาล  
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ในกรณีท่ีมีผู้นำจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินสินบนนำจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้ว

มาตรา ๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ทรัพย์สินท่ีศาลพิพากษาหรือส่ังให้ริบ
ตามมาตรา ๒๖ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่บรรดาส่ิงยั่วยุพฤติกรรมอันตรายให้ทำลายเสียท้ังส้ิน

มาตรา ๒๙  ให้ถือว่าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    ...............................
        นายกรัฐมนตรี

8


