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4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพ
ระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจออกกฎ
กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัติน้ี

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ให้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระ
ราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัติน้ี

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

(เหมือนร่าง 26 เม.ย. 2559) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและประธานศาลฎีกา
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน 
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมมีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ และประธานศาล
ฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงและ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกำหนดน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้
อื่นหรือประชาชน

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแกผู่้อื่น

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใด
กระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการนำ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 

ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใด
กระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
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(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความ
ผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

หรือประชาชน
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้น
ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของ
ประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความ
ผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

หรือด้วยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์โดยปกปิดข้อความจริงซ่ึงควร
บอกให้แจ้ง เพื่อให้ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้
ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อให้
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน 
หรือทำลายเอกสารสิทธิ
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความ
ผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ

ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความ
ผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้
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ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึง (1) 
มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการ
กระทำต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้กระทำ ผู้
เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดัง
กล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึง (1) 
มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการ
กระทำต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้กระทำ ผู้
เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดัง
กล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึง (1) 
มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการ
กระทำต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้กระทำ ผู้
เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดัง
กล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอม
ให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม
ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้
กระทำความผิดตามมาตรา 14

ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอม
ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม
ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้
กระทำความผิดตามมาตรา 14

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดข้ันตอน
การแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่

(เหมือนร่าง 26 เม.ย. 2559)  (เหมือนร่าง 26 เม.ย. 2559)
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หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง 
ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ

16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพน้ันเป็น
ภาพที่เกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติม 
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ี โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความ
อับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหน่ึง เป็นการนำ
เข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำ
ไมม่คีวามผดิ

ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพน้ันเป็น
ภาพที่เกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติม 
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ี โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความ
อับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือและปรับไม่เกินหกหมื่นสองแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหน่ึงเป็นการ
กระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำ
น้ันน่าจะทำให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ

(เหมือนร่าง 26 เม.ย. 2559) (เหมือนร่าง 26 เม.ย. 2559)
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ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอัน
ยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตาย
เสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส 
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้
ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

บุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้
กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน
วรรคหน่ึง

ถ้าการกระทำตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง
เป็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยสจุรติ อันเป็นการติชมด้วยความเป็น
ธรรม ซ่ึงบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของ
ประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความ
ผิด

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็น
ความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้อง
ทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

16/1 (ไมม่ี) ในคดีความผิดตามมาตรา 16 ซ่ึงมีคำ
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึดและทำลายข้อมูลที่มีภาพดัง
กล่าว

ในคดคีวามผดิตามมาตรา 14 หรือมาตรา 
16 ซ่ึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด 
ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึดและทำลายข้อมูลที่มีภาพตาม

(เหมือนร่าง 17 ส.ค. 2559)
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(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
หนังสือพิมพ์ ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้
จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

มาตราดังกล่าว
(2) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คำพิพากษา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ หรือหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด 
ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้
ชำระค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
(3) ให้ดำเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
การกระทำความผิดน้ัน

16/2 (ไมม่ี) ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในความครอบ
ครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ยึดและ
ทำลายตามมาตรา 16/1 ผู้น้ันต้องทำลาย
ข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
กึ่งหน่ึงของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16

ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกสค์อมพิวเตอร์
ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่
ศาลสั่งให้ยึดและทำลายตามมาตรา 16/1 
ผู้น้ันต้องทำลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษกึ่งหน่ึงของโทษที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 14 หรือมาตรา 16 แล้วแต่กรณี

(เหมือนร่าง 17 ส.ค. 2559)

18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ใน
การสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้า

ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ใน
การสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือในบรรดาความ

ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ใน
การสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือในบรรดาความ

ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ใน
การสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณทีี่มกีาร
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หน้าที่มีอำนาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไป
น้ี เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด
และหาตัวผู้กระทำความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระ
ราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้
(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้
ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็น
องค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระ
ทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี เฉพาะที่
จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลัก
ฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหา
ตัวผู้กระทำความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระ
ราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้
(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้

ผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็น
องค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระ
ทำความผิดในกรณีที่มีการร้องขอตาม
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอำนาจ
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี เฉพาะที่
จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลัก
ฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหา
ตัวผู้กระทำความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระ
ราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้
(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่

ร้องขอตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้า
หน้าที่มีอำนาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไป
น้ี เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด
และหาตัวผู้กระทำความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระ
ราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้
(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้
ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
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ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่
ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อัน
เป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยว
กับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวน
หาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลน้ัน
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้
ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ

ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่
ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อัน
เป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยว
กับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวน
หาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลน้ัน
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้
ด้วยก็ได้

อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้
ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่
ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อัน
เป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยว
กับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวน
หาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลน้ัน
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่
ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อัน
เป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยว
กับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวน
หาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลน้ัน
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้
ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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ดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบรรดา
ความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงใน
การกระทำความผิด พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค
หน่ึงดำเนินการตามวรรคหน่ึง (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) หรือ (8) ก็ได้

คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้
ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบรรดา
ความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงใน
การกระทำความผิด หรือมีข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระ

ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบรรดา
ความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงใน
การกระทำความผิด หรือมีข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระ
ทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 
พนักงานสอบสวน อาจร้องขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดำเนินการตาม
วรรคหน่ึงก็ได ้หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เน่ืองจาก
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ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) 
ดำเนินการตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่
ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำ
ร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 
พนักงานสอบสวน อาจร้องขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดำเนินการตาม
วรรคหน่ึง (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 
ก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เน่ืองจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลัก
ฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) 
ดำเนินการตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่
ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำ
ร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยสมควร ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดระยะ
เวลาที่ต้องดำเนินการที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริง
และหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) 
ดำเนินการตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่
ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำ
ร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
สมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากำหนดระยะเวลาที่ต้อง
ดำเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้
บริการก็ได้
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ประเภทของผู้ให้บริการก็ได้

19 การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มี
เขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งน้ี 
คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคล
ใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่าง
หน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ี เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของ
การกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและผู้
กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ 
ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้อง
ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนิน
การตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่
ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 18 (4) (5) 
(6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็น

(เหมือนพ.ร.บ. 2550) (เหมือนพ.ร.บ. 2550) การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มี
เขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งน้ี 
คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคล
ใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่าง
หน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ีที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 เหตุที่
ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระ
ทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้ในการกระทำความผิดและผู้กระทำ
ความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ 
ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้อง
ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนิน
การตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่
ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 18 (4) (5) 
(6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้
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หลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่น้ัน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกน้ัน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวใน
ทันทีที่กระทำได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการ
ดำเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) 
และ (8) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการ
ดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการ
ให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อ
เป็นหลักฐาน

การทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรา 18 (4) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน
เกินความจำเป็น

การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) 

ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็น
หลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่น้ัน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกน้ัน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวใน
ทันทีที่กระทำได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการ
ดำเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) 
และ (8) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการ
ดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการ
ให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อ
เป็นหลักฐาน

การทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรา 18 (4) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีที่กำหนดไว้ในมาตรา 
18 และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนิน
กิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันเกินความจำเป็น
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นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็น
หลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณี
จำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน 
ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอ
ขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะ
อนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมด
ความจำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบ
กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้า
หน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึด
หรือถอนการอายัดโดยพลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรค
ห้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) 
นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็น
หลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณี
จำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน 
ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอ
ขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะ
อนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมด
ความจำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบ
กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้า
หน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึด
หรือถอนการอายัดโดยพลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรค
ห้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

20 ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ีเป็นการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่

ในกรณทีี่การกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ีเป็นมีการทำให้แพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอรท์ี่อาจกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่

ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ดังต่อไปน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน ต่อ

ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ดังต่อไปน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน ต่อ
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กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือ
ลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยาน
หลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำ
สั่งระงับการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันได้

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรค
หน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับ
การทำให้แพร่หลายน้ันเอง หรือสั่งให้ผู้ให้
บริการระงับการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันก็ได้

กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือ
ลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังต่อไป
น้ี พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อม
แสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
ขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซ่ึง
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
อาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายน้ันได้ร้องขอ และข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการ
ทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
อาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดร้อ้งขอ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมี
ลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน

การยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การไต่สวนคำร้อง 
และการทำคำสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง 
อาจกระทำได้ในรูปแบบของข้อมูล

ศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการ
ทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง 2 
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
อาญาต่อตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำ
ความผิดได้ หรือกฎหมายอื่นซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ันหรือ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ

การยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การไต่สวนคำร้อง 
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(4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อ
กฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอรด์ังกล่าวตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่น
คำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่
มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้
แพร่หลายหรือลบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
น้ันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรค
หน่ึง (4) ให้มีจำนวนห้าคนซ่ึงสองในห้าคน
ต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

การยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การไต่สวนคำร้อง 
และการทำคำสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง 
อาจกระทำได้ในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็น

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็น
ชอบกำหนดในข้อกำหนดของประธานศาล
ฎีกา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
น้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
วรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการ
ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันก็ได้ ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรอีาจ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและ
วิธแีนวทางการปฏิบัติสำหรับการระงับการ
ทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้โดยคำนึง
ถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป

และการทำคำสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง 
อาจกระทำได้ในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดในข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาน้ัน 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใชบั้งคบัได้

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
วรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการ
ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพิวเตอร์น้ันก็ได้ ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและ
วิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกันโดยคำนึงถึง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ชอบของประธานศาลฎีกา

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้
แพร่หลายซ่ึงหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทำการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอรน้ั์นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้
บริการระงับการทำให้แพร่หลายซ่ึงหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้

รัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลาและแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกันภายใต้พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน พนักงานเจ้า
หน้าที่จะยื่นคำร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนที่
จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก็ได้ 
แต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน พนักงานเจ้า
หน้าที่จะยื่นคำร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนที่
จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก็ได้ 
แต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

20/1 (ไมม่ี) (อยู่ใน มาตรา 20 (4)) ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอรต์ามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้

ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์
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รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ยื่นคำร้อง 
พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่
หลายหรือลบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทน
สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสมาคมผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตไทย ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
มวลชนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจากอาจารย์
มหาวิทยาลัยของรัฐหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
และให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์แต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
จำนวนสองคน

ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี

เห็นสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ยื่นคำร้อง 
พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่
หลายหรือลบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น
กรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ผู้ทรง
คุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารมวลชนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐหน่ึงคน เป็น
กรรมการ และให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
จำนวนสองคนอย่างน้อยหน่ึงคณะ โดย
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อำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา 20 วรรคสองและ
วรรคสามมาใช้บังคับกับการยื่นคำร้องตาม
มาตราน้ีโดยอนุโลม

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน พนักงานเจ้า
หน้าที่จะยื่นคำร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนที่
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์จะมีมติและรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบก็ได้ แต่ต้องรายงานให้คณะ
กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
และรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

แต่ละคณะให้มีจำนวนห้าคน ซ่ึงสองในห้า
ต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะ
รัฐมนตรีกำหนด

ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี
อำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์โดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา 20 วรรคสองและ
วรรคสามมาใช้บังคับกับการยื่นคำร้องตาม
มาตราน้ีโดยอนุโลม

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน พนักงานเจ้า
หน้าที่โดยความเห็นขอบของคณะ
กรรมการกลั่นกรองจะยื่นคำร้องตามวรรค
หน่ึงไปก่อนที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมีมติและรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบมอบหมายก็ได้ แต่ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
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คอมพิวเตอร์และรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่
ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้
ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหน่ึง
ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะ
คราวก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้
บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุ
ตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและ
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการ
ประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่
ในกรณจีำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้
ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหน่ึง
ปีสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและ
เฉพาะคราวก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ให้
บริการอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้
บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุ
ตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและ
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการ
ประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่
ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้
ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสอง
ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะ
คราวก็ได ้ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ให้บริการอาจ
อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้
บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุ
ตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและ
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการ
ประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา

(เหมือนร่าง 17 ส.ค. 2559)
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เบกษา

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท



เปรียบเทียบเง่ือนไขการขออำนาจและการทบทวนการใช้อำนาจ ในกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้องสงสัย 
ร่างพ.ร.บ.คอม (เฉพาะ ม.18, 19) (ยังมีมาตราอ่ืนอีก) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ม.25) ร่างแก้ไขป.ว.ิอาญา (ม.131/2)

ผู้ยื่นคำร้อง พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพ.ร.บ. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดี พนักงานสอบสวนโดยอนุมัติของผู้บังคับการ ซึ่งเป็นหัวหน้า
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ผู้อนุมัติให้
ยื่นคำร้อง

(  ไมต่อ้งมี) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บังคับการ ซึ่งเป็นหัวหน้าของพนักงานสอบสวนผู้รับผิด
ชอบ

ผู้พิจาณา
อนุญาต
คำร้อง

ศาลท่ีมีเขตอำนาจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดผู้ีพิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

สิ่งท่ีผู้ยื่น
ต้องระบุใน

คำร้อง

• เหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.นี้

• เหตุท่ีต้องใช้อำนาจ
• ลักษณะของการกระทำความผิด
• รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทำความผิด

และผู้กระทำความผิด
• (เท่าท่ีสามารถจะระบุได้)

(ไม่ได้ระบุในคำร้อง แต่ระบุอยู่ในส่ิงท่ีศาลจะต้องพิจารณา) • เหตุผลและความเป็นจำเป็นในการยื่นคำร้อง
• รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของ

ข้อมูลท่ีต้องการ
• วิธีการท่ีใช้ในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลท่ีจะมี

ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลน้อยท่ีสุด
• ระยะเวลาท่ีจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ

สิ่งท่ีต้อง
พิจารณา

เพ่ืออนุญาต

• ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่มีเขียนเง่ือนไขในมาตรา 19 วรรคส่ีว่า 
“การทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (4) ให้
กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระ
ทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรค
ในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำเป็น”

• ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบ
กับเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

• (1) มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระทำความผิดหรือจะ
มีการกระทำความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษ

• (2) มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

• คำร้องดังกล่าวมีพยานหลักฐานตามสมควรอันน่า
เช่ือว่า จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
นั้น

• ไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยวิธีการ
ตามปกติเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อ



ร่างพ.ร.บ.คอม (เฉพาะ ม.18, 19) (ยังมีมาตราอ่ืนอีก) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ม.25) ร่างแก้ไขป.ว.ิอาญา (ม.131/2)
การกระทำความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษจากการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

• (3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมี
ประสิทธิภาพมากกว่าได้

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
• คำนึงถึงผลกระทบของการเข้าถึงและได้มาซึ่ง

ข้อมูลนั้นเท่าท่ีจำเป็น

ระยะเวลา
และเงื่อนไข
การอนุญาต

• อนุญาตคร้ังเดียว
• เกือบท้ังหมด ไม่มีจำกัดเวลา
• เฉพาะมาตรา 18 (4) [ยึดหรืออายัด] เท่านั้น ท่ีจำกัด 30 

วัน และขยายได้อีกรวมแล้วไม่เกิน 60 วัน

• คราวละไม่เกิน 90 วัน

• โดยกำหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได้
• ภายหลังท่ีมีคำส่ังอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า

เหตุผลความจำเป็นไม่ได้เป็นไปตามท่ีระบุหรือ
พฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญาอาจเปล่ียนแปลงคำส่ังอนุญาตได้ตามท่ีเห็น
สมควร

• คราวละไม่เกิน 15 วัน 

• ไมเ่กนิ 4 คราว

• ในกรณีมีเหตุอันสมควร อาจขยายได้อีก แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 90 วัน

• ศาลอาจกำหนดเง่ือนไขใดๆ หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำส่ัง เพื่อให้มีการเข้าถึงและได้มาซึ่ง
ข้อมูลเท่าท่ีจำเป็น

• รวมท้ังการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระ
ทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจากการเข้าถึงและ
ได้มาซึ่งข้อมูลนั้นได้

การรายงาน
หลังได้
อนุญาต

• ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตาม
มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งสำเนาบันทึกราย
ละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้
ศาลท่ีมีเขตอำนาจภายใน 48 ช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือ
ดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

• เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตามท่ี
ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดำเนินการให้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ

• รายงานผลการดำเนินการต่อศาลทุก 15 วัน


