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ความเปนมา 
หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยมีหลักการคือ “ใหมีกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร”  

และเหตุผลคือ “เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของ
การประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ให
ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางาน
ผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรอืใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลาย
ขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิด
ความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้ง
ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไวพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอรและ
กฎหมายเพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการไดประชุมพิจารณารวมทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง และได
เสนอตอสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาในวาระ ๒ และวาระ ๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ และไดมีมติใหผานรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย
ตอไป ซึ่งตอมาไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอน ๒๗ก. ลงวันที่ 
๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๐ 
  



 ๓ 

 
วันใชบังคับ 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

เหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัตินี ้นอกจากจะมบีทบัญญัติทีก่ําหนดโทษ
ความผิดทางอาญาซึ่งเปนกฎหมายในสวนสารบัญญัติแลว ยังมีบทบญัญัตเิกี่ยวกับวิธีการ
สืบสวนสอบสวนคดีโดยพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองมีการเตรยีมการและการวางระเบียบใน
เรื่องของการแตงตั้ง (มาตรา ๒๗) และในเรื่องที่จะตองกําหนดระเบียบและวางแนวทางวิธี
ปฏิบัติในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนซึ่งจะตองมีการประสานงานระหวางพนักงาน
สอบสวนผูรบัผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญากับพนกังานเจาหนาที่ 
(มาตรา ๒๘) นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติที่ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา (มาตรา ๒๕) จึง
จําเปนตองใหระยะเวลาเตรียมการในเรื่องเหลานี้ 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๐ ดังนั้นจึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป  
 
บทนิยามศัพท 

  “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุด
อุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยได
มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทาง
ปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ 

 คําวา “ระบบคอมพิวเตอร” มีใชอยูในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔(๑)(๒)(๓) และ (๔) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ (๒)
(๔)(๖) และ(๘) มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘  
 ความหมาย “ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึงอุปกรณหรือชุดอุปกรณซึ่งในทาง
วิทยาศาสตร ไดแก ฮารดแวรและซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมวลผลขอมูลดิจิตัล 



 ๔ 

(digital data) อันประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง (peripheral) 
ตางๆ ในการรับเขาหรือปอนขอมูล (input) นําเขาหรือแสดงผลขอมูล (output) และ
บันทึกหรือเก็บขอมูล (store and record) ระบบคอมพิวเตอรจึงอาจเปนอุปกรณเพียง
เครื่องเดียว หรือหลายเครื่องอันมีลักษณะเปนชุดเชื่อมตอกัน โดยอาจเชื่อมตอผาน
ระบบเครือขายก็ได และมีลักษณะการทํางานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมหรือ
ซอฟตแวรที่กําหนดไว 
 ความหมายในภาษาทั่วไป หมายถึงอุปกรณที่ไดมีการพัฒนาใหมีการทํางาน
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติแลว ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร เชน โนตบุคที่ซื้อมายัง
ไมถือวาเปน “ระบบคอมพิวเตอร” จนกวาจะไดมีการทํางานผานระบบเครือขายหรือ
โดยซอฟตแวร 

  “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา  ขอมูล 
ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได 
และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

 คําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” มีใชอยูในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา๒๔ และมาตรา ๒๕ 
 ความหมาย “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึงขอมูลทุกอยางที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้งชุดคําสั่งดวยหากอยูในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได 
นอกจากนั้นยังใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสดวย 
 ความจริ ง แล ว  “ข อมู ลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ” ย อมอ ยู ใ นความหมายของ
ขอมูลคอมพิวเตอรอยูแลว แตเพื่อใหครอบคลุมถึงขอมูลประเภทอื่นๆ ที่อาจสรางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในอนาคตที่ไมใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ได 
 อยางไรก็ตาม “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัติวาดวยธุรก
รรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดใหความหมายคําวา “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ไววา 
“ขอความที่ไดสราง สง เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน 
วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือ



 ๕ 

โทรสาร” ดังนั้น ความหมายจึงกวางรวมออกไปถึงโทรเลข โทรพิมพ โทรสาร อยางไรก็ตาม
องคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้สวนใหญจะเชื่อมโยงองคประกอบความผิด 
“ขอมูลคอมพิวเตอร” กับ “ระบบคอมพิวเตอร” เขาดวยกัน ดังนั้นกรณีของโทรเลข โทร
พิมพ หรือโทรสารหากเปนความผิดที่ตองเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร เชนการดักรับไว
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบตามมาตรา ๘ นั้น จะตองเปนกรณีที่อยูระหวางการสงใน
ระบบคอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้นการดักรับโทรเลข โทรพิมพหรือโทรสารที่ไมไดสงใน
ระบบคอมพิวเตอรยอมไมเปนความผิดตามมาตราดังกลาว เปนตน 

  “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา 
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง
แสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ 
ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น  

 คําวา “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” มีใชอยูในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
 ความหมาย “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึงขอมูลที่แสดงรายการให
เห็นถึงการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งจะแสดงถึงแหลงกําเนิด เชน IP 
address ของเครื่อง ชื่อที่อยูของผูใช บริการที่มีการลงทะเบียน ขอมูลของผูใหบริการ 
(service provider) ลักษณะของการใหบริการวาผานระบบใดหรือเครือขายใด วันเวลา
ของการสงขอมูล และขอมูลทุกประเภทที่เกิดจากการสื่อสาร (communication) ผาน 
“ระบบคอมพิวเตอร” 
 การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรนั้นจะตองมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีผู
ใหบริการซึ่งผูใหบริการจะมีขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรอยูในระบบคอมพิวเตอรของตน 
และตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดวา ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรที่ผูใชบริการไดใชบริการในระบบคอมพิวเตอรของตนดังกลาว (มาตรา ๒๕) 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต 

หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทาง



 ๖ 

ระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลตามอื่น 

คําวา “ผูใหบริการ” มีใชอยูในมาตรา๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ 
 ความหมาย “ผูใหบริการ” ตามความหมายทั่วไปเขาใจกันวาหมายถึง service 
provider แตตามคํานิยามศัพทของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยอมหมายถึงบุคคลประเภท
ตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 
 (๑) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมไมวาโดยระบบโทรศัพท ระบบดาวเทียม 
ระบบวงจรเชา หรือบริการสื่อสารไรสาย 
 (๒) ผูใหบริการการเจาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมวาโดย internet ทั้ง
ผานสายและไรสาย หรือในระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในที่เรียกวา internet ที่
จัดตั้งขึ้นในเฉพาะองคกรหรือหนวยงาน 
 (๓) ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกต 
(host service provider) 
 สวนผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นตาม (๒) 
นั้น ยอมหมายถึงผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผาน application ตางๆ ที่เรียกวา 
content provider เชน ผูใหบริการ web board หรือ web service เปนตน 

  “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผู
ใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

 คําวา “ผูใชบริการ” มีใชอยูในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ 
 ความหมาย “ผูใชบริการ” หมายถึงผูใชบริการทุกประเภทของผูใหบริการไมวา
จะตองเสียคาใชบริการหรือไม เชนผูใชบริการ internet ของ hotmail หรือ yahoo มีทั้ง
เสียคาใชจายและไมเสียคาใชจาย เปนตน ผูใหบริการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 

  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 คําวา “พนักงานเจาหนาที่” มีใชอยูในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๓๐   



 ๗ 

 ความหมาย “พนักงานเจาหนาที่” หมายถึงผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยรัฐมนตรีจะเปนผู
แตงตั้ง (มาตรา ๒๘) 
 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนและสอบสวนการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๘) 

  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 “รัฐมนตรี” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (มาตรา ๔) 
 
การรักษาการและการออกกฎกระทรวง  

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได 

นอกจากการออกกฎกระทรวงแลวรัฐมนตรียังมีอํานาจหนาที่ในการ 
(๑) ใหความเห็นชอบในการยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหระงับการทํา

ใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร (มาตรา ๒๐) 
(๒) กําหนดเรื่องชุดคําสั่งไมพึงประสงค (มาตรา ๒๑) 
(๓) ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับผูใหบริการที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร (มาตรา ๒๖) 
(๔) กําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๒๘) 
(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินคดีผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรวมกับนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (มาตรา ๒๙) 

(๖) กําหนดแบบบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๓๐) 



 

บทที่ ๒ 
ฐานความผิด องคประกอบความผดิและบทกําหนดโทษ 

------------------------------------------- 
 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติใหการกระทําที่เปนความผิดและกําหนดบทลงโทษไวในหมวด ๑ ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๖โดยกําหนดองคประกอบความผิด
และบทลงโทษไว ดังนี้ 
 
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

  มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร
ที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 องคประกอบความผิดประการแรก คือ “การเขาถึง” 
 ตามเอกสารชี้แจงของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสซึ่งใชอธิบายประกอบเสนอรางกฎหมายตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหความหมายวา  
 “การเขาถึง” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “access” หมายถึง การเขาถึงทั้งใน
ระดับกายภาพ เชน กรณีที่มีการกําหนดรหัสผานเพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และผูกระทําผิดดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อใหไดรหัสผานนั้นมาและ
สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้นไดโดยนั่งอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเอง และ
หมายความรวมถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร แมตัว
บุคคลที่เขาถึงจะอยูหางโดยระยะทางกับเครื่องคอมพิวเตอร แตสามารถเจาะเขาไปใน
ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่ตนตองการได 
 นอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร
ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ดังนั้นจึงอาจหมายถึง การเขาถึงฮารดแวร หรือ



 ๙ 

สวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร ขอมูลที่ถูกบันทึกเก็บไวในระบบเพื่อใชในการสง
หรือโอนถึงอีกบุคคลหนึ่ง เชนขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน 
 สวนวิธีการเขาถึงนั้นรวมทุกวิธีการไมวาจะเขาถึงโดยผานทางเครือขาย
สาธารณะ เชนอินเทอรเน็ตอันเปนการเชื่อมโยงระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายเขา
ดวยกัน และยังหมายถึงการเขาถึงโดยผานระบบเครือขายเดียวกันดวยก็ได เชน ระบบ 
LAN (Local Area Network) อันเปนเครือขายที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูในพื้นที่
ใกลๆ เขาดวยกัน นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการเขาถึงโดยการติดตอสื่อสารแบบ
ไรสาย (wireless communication) อีกดวย 
 องคประกอบความผิดประการตอไป คือ “โดยมิชอบ” ซึ่งองคประกอบความผิด
นี้มีใชอยูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๙/๕ และมาตรา ๒๖๙/๖ ในเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส 
 ความหมายที่เขาใจกันคือ “การเขาถึง” ซึ่งถือวาเปนความผิดฐานนี้ จะตองเปนการ
เขาถึงโดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม (without right) ดวย ซึ่งหมายความวาหากผูทําการ
เขาถึงนั้นเปนบุคคลที่มีสิทธิเขาถึงไมวาดวยถือสิทธิตามกฎหมายหรือไดรับอนุญาตจาก
เจาของระบบ ตัวอยางเชน การเขาถึงเพื่อดูแลระบบของผูดูแลเว็บ (webmaster) อยางไรก็
ตาม หากผูไดรับอนุญาตใหทําการเขาถึงนั้นไดเขาถึงระบบหรือขอมูลคอมพิวเตอรเกินกวา
ที่ตนไดรับอนุญาต ในกรณีนี้บุคคลดังกลาวก็ยอมตองรับผิดเชนเดียวกัน 
 องคประกอบความผิดประการตอไปคือ “ระบบคอมพิวเตอร” ซึ่งไดใหคํานิยาม
ศัพทไวในมาตรา ๓ และไดอธิบายไวในบทที่ ๑ แลว 
 องคประกอบความผิดประการสุดทายคือ จะตอง “เปนระบบคอมพิวเตอรที่มี
วิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ”  
 ระบบคอมพิวเตอรใดเปนระบบที่มีวิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเปน
ขอเท็จจริงที่จะตองนําสืบเปนเรื่องๆ ไป สวนเหตุผลที่บัญญัติองคประกอบความผิดนี้ก็
เพราะมีระบบคอมพิวเตอรจํานวนมากที่เจาของไมไดหวงแหนการที่บุคคลใดจะเขาถึง 
 ถึงแมการกระทําของผูกระทําจะครบองคประกอบความผิดในสวนที่เปนการ
กระทําแลวก็ยังตองการองคประกอบในภาคจิตใจคือ ผูกระทําตองมีเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ ดวย 
 การกระทําความผิดโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้อาจเกิดขึ้นหลายวิธี 
เชน การเจาะระบบ (hacking or cracking) หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร (computer 
trespass) ซึ่งการกระทําเชนวานี้เปนการขัดขวางการใชระบบคอมพิวเตอรโดยชอบ



 ๑๐ 

ของบุคคลอื่นอันอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือทํางานระบบคอมพิวเตอรได 
โดยปกติความผิดฐานนี้จะเปนที่มาของการกระทําความผิดฐานตอไป เชนการใช
คอมพิวเตอรเพื่อประกอบอาชญากรรมอื่น หรือเพื่อกระทําความผิดฐานอื่นตาม
บทบัญญัติมาตราตอๆ ไปในพระราชบัญญัตินี้ 
 
การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปน
การเฉพาะโดยมิชอบ 

  มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการ
ดังกลาวไปเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 องคประกอบความผิดมาตรา ๖ นี้ชัดเจนและเขาใจงาย กลาวคือประกอบดวย 
 (๑) ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้น
เปนการเฉพาะ  

หมายความวาระบบคอมพิวเตอรนั้นมีมาตรการการเขาถึง เชนมีการลงทะเบยีน 
username และ password หรือมีวิธีการอื่นใดที่จัดขึ้นเปนการเฉพาะ การที่จะเปน
ความผิดตามมาตรานี้ตองเปนเรื่องที่ผูกระทําลวงรู ซึ่งการลวงรูนั้นจะไดมาโดยชอบ
หรือไมชอบไมสําคัญ 
 (๒) เปดเผยโดยมิชอบ  

หมายความวาเพียงแตนํามาตรการนั้นเปดเผยแกผูหนึ่งผูใดหรือหลายคนก็เขา
องคประกอบความผิดแลว เมื่อเปดเผยแลวผูใดจะทราบหรือนําไปใชหรือไม ไมสําคัญ 
 (๓) ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  

เปนองคประกอบความผิดอีกประการหนึ่งที่ตองพิจารณาดวยวาการเปดเผยนั้น
อยูในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือไม หากเปนเรื่องที่ไมนาจะทําให
ผูใดเสียหายก็ไมมีความผิด 
 (๔) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙  

ถาผูกระทําไมมีเจตนายอมไมมีความผิด เชนเปนเพียงประมาททําใหมีการ
เปดเผยมาตรการการเขาถึงยอมไมผิดเพราะขาดเจตนา 



 ๑๑ 

การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร 

  มาตรา ๗  ผู ใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่ ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 องคประกอบความผิดตามมาตรา ๗ ตรงกับองคประกอบความผิดตามมาตรา ๕ 
เพียงแตเปล่ียนจาก “ระบบคอมพิวเตอร” เปน “ขอมูลคอมพิวเตอร” ดังนั้นจึงตองพิจารณา
นิยามศัพทคําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” ซึ่งอธิบายไวในบทที่ ๑ แลว 

ที่ตองพึงระลึกก็คือวา เจตนารมณของการบัญญัติความผิดฐานเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึงขอมูลนั้นเปนการเก็บหรือสงดวยวิธีการทาง
คอมพิวเตอรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นจึงไมนาจะหมายความรวมถึงขอมูลที่
บรรจุไวในแผนซีดี หรือแผนดิสเกตต อยางไรก็ตามเมื่อใดที่มีการนําซีดีหรือแผน
ดิสเกตตนั้นเลนผานระบบคอมพิวเตอรก็จะอยูในความหมายของขอมูลคอมพิวเตอรทันที 

 
การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ  

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ
เพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 องคประกอบความผิดของมาตรา ๘ คือ 
 (๑) กระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ดักรับไว  

ตามคําอธิบายของเนคเทคประกอบการเสนอรางกฎหมายมีดังนี้ 
 การดักรับขอมูลในมาตรานี้หมายถึง การดักรับโดยวิธีการทางเทคนิค 
(technical means) เพื่อลักลอบดักฟง (listen) ตรวจสอบ (monitoring) หรือติดตาม
เนื้อหาสาระของขาวสาร (surveillance) ที่สื่อสารถึงกันระหวางบุคคล หรือเปนการ



 ๑๒ 

กระทําเพื่อใหไดมาซึ่งเนื้อหาของขอมูลโดยตรงหรือโดยการเขาถึงและใชระบบ
คอมพิวเตอร หรือการทําใหไดมาซึ่งเนื้อหาของขอมูลโดยทางออมดวยการแอบบันทึก
ขอมูลสื่อสารถึงกันดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยไมคํานึงวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
ใชบันทึกขอมูลดังกลาวจะตองเชื่อมตอเขากับสายสัญญาณสําหรับสงผานขอมูลหรือไม
เพราะบางกรณีอาจใชอุปกรณเชนวานั้นเพื่อบันทึกการสื่อสารขอมูลที่ไดสงผานดวย
วิธีการแบบไรสายก็ได เชนการติดตอผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ การติดตอโดยใช
เทคโนโลยีไรสายประเภท wireless LAN เปนตน ซึ่งนอกจาการใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อบันทึกขอมูลที่มีการสงผานกันแลว ยังรวมถึงกรณีการใชซอฟตแวร 
หรือรหัสผานตางๆ เพื่อทําการแอบบันทึกขอมูลที่สงผานถึงกันดวย 
 ตองอยาลืมวาการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ผูกระทําไดกระทําไป “โดยมิ
ชอบ” ดวย ซึ่งหมายถึงการไมมีอํานาจกระทํา ดังนั้น ถาผูกระทํามีอํานาจที่จะกระทําได
ไมวาโดยกฎหมายหรือโดยการอนุญาตของเจาของสิทธิ ผูกระทํายอมไมมีความผิด 
 (๒ )  ขอมูลคอมพิว เตอรของ ผู อ่ืนที่ อยู ร ะหว างการส ง ในระบบ
คอมพิวเตอร  
 การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นนี้จะตองเปนขอมูลที่อยูระหวางการสงใน
ระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงไมหมายความรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่จัดเก็บในรูปแบบ
ซีดี หรือดิสเกตต 
 (๓) ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อให
บุคคลทั่วไปใชประโยชนได  

การพิจารณาวาขอมูลคอมพิวเตอรไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อให
บุคคลทั่วไปใชประโยชนไดหรือไม ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวาลักษณะการสง
ขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวนั้นผูสงตองการใหเปนเรื่องเฉพาะตนไมไดตองการให
เปดเผยขอมูลนั้นแกผูใดหรือไม 

การพิจารณาวาขอมูลคอมพิวเตอรใดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะจึงตอง
พิจารณาจากการมีการเขารหัสการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวเพียงใด 
 ดังนั้นจึงไมใชเรื่องที่จะพิจารณาจากเนื้อหาของขอมูลวาเปนความลับหรือไม 
เชน เนื้อหาของขอมูลอาจเปนเรื่องความลับทางการคา แตหากผูสงใชวิธีการสงที่ไมมี
มาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลนั้น ผูที่ดักรับยอมไมมีความผิด 
 (๔) โดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙  

หมายถึงเจตนาในการกระทําความผิด 



 ๑๓ 

 วัตถุประสงคของมาตรา ๘ คือ เพื่อคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในการ
ติดตอสื่อสาร (the right of privacy of data communication) ทํานองเดียวกับการให
ความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารรูปแบบที่หามดักฟงหรือแอบ
บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 
 
การทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

มาตรา  ๙  ผู ใดทํ า ให เสี ยหาย  ทํ าลาย  แก ไข 
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ความผิดตามมาตรานี้หมายถึงการกระทําอันเปนการรบกวนขอมูลคอมพิวเตอร
ของผูอื่นโดยมิชอบ มีองคประกอบความผิด คือ 
 (๑) กระทําการอันเปนการทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมโดยมิชอบ  

องคประกอบขอนี้ใชถอยคําซึ่งเปนองคประกอบความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ คือคําวา “ทําใหเสียหาย” และ “ทําลาย” แต
ในสวนที่เกี่ยวกับการปลอมนั้น มาตรานี้ไมไดยกองคประกอบของความผิดฐานปลอม
เอกสารมา แตเขียนองคประกอบใหชัดเจนวาเปนการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ซึ่ง
เปนคําสามัญที่เขาใจไดและแนนอนวาตองคงองคประกอบความผิดในเรื่อง “โดยมิ
ชอบ” ไวเสมอ เพราะมีกรณีจํานวนมากที่ผูกระทํามีอํานาจและสิทธิที่จะเขาไปแกไข
ขอมูลคอมพิวเตอรได 
 (๒) ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน  

ความหมายของ “ขอมูลคอมพิวเตอร” อยูในนิยามศัพท และจะเปนความผิด
ตามมาตรานี้ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น 
 (๓) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 

ความผิดตามมาตรา ๙ มุงจะคุมครองความถูกตองของขอมูล (integrity) ความ
ถูกตองแทจริง (authentication) และเสถียรภาพหรือความพรอมในการใชงานหรือการใช
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บันทึกเก็บไวบนสื่อคอมพิวเตอรไดอยาง



 ๑๔ 

เปนปกติจึงเปนการกําหนดขึ้นเพื่อใหขอมูลคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับสิ่งของที่สามารถจับตองได (corporeal object)  
 ตัวอยางของการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ไดแก การปอนโปรแกรมที่มไีวรสั
ทําลายขอมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือการปอน Trojan Horse เขาไปในระบบ
เพื่อขโมยรหัสผานของผูใชคอมพิวเตอรสําหรับเพื่อเขาไปลบ เปล่ียนแปลงแกไขขอมูล
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนขอมูล เปนตน 
 อยางไรก็ตามอยาลืมวาการกระทําความผิดตามมาตรานี้มีองคประกอบ
ความผิดที่สําคัญคือ “โดยมิชอบ” ดังนั้นหากเปนการกระทําของบุคคลผูมีสิทธิโดยชอบ
ก็จะไมเปนความผิด เชน การเปลี่ยนแปลงขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (traffic data) 
เพื่อประโยชนในการสื่อสารแบบไมระบุชื่อ ตัวอยางเชน การสื่อสารผานระบบ 
anonymous remailer system หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อการรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของการสื่อสาร อาทิ การเขารหัสขอมูล (encryption) เปนตน 
 
การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนไมสามารถทํางาน
ตามปกติได 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ 
เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ 
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรา ๑๐ นี้ มีวัตถุประสงคและองคประกอบความผิดคลายคลึง
กับมาตรา ๙ เพียงแตเปล่ียนวัตถุแหงการถูกกระทําจาก “ขอมูลคอมพิวเตอร” เปน 
“ระบบคอมพิวเตอร” มีองคประกอบความผิด คือ 

(๑) กระทําดวยประการใดโดยมิชอบ 
(๒) มีเจตนาพิเศษเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูก

ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได 
 มีขอสังเกตวา องคประกอบความผิดขอที่ (๑) นั้นเปนเรื่องการกระทําใดๆ ก็ได
ซึ่งกินความหมายกวางขวางมาก กฎหมายฉบับนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร ดังนั้นจึงควรหมายถึงการเขาไปทํากับระบบคอมพิวเตอรเทานั้นหรือไม 



 ๑๕ 

หรือจะหมายถึงการกระทําทางกายภาพอื่นๆ เชน การระเบิด การวินาศกรรมเพื่อใหมี
ผลทําลายการทํางานของระบบคอมพิวเตอรดวย เทาที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุม
ของคณะกรรมาธิการเปนไปในแนวทางเดียวกันที่จะใหขยายรวมถึงการกระทําทาง
กายภาพ (physical) ที่เขาไปยุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรดวย 
 สวนองคประกอบความผิดขอที่ (๒) มุงถึงเจตนาพิเศษของผูกระทําเปนสําคัญ 
จึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ผูกระทําไดกระทําไปเพื่อคนหาเจตนาพิเศษดังกลาว
ตามหลัก “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา”  
 สวนถอยคําที่วา “จนไมสามารถทํางานตามปกติได” ยอมหมายความวา ระบบ
คอมพิวเตอรนั้นไมสามารถทํางานไดโดยสมบูรณ ดังนั้นถึงแมวาระบบคอมพิวเตอรจะ
ทํางานได แตเปนการทํางานที่ไมสมบูรณหรือผิดปกติไป (malfunctioning) ก็ยอมอยูใน
ความหมายของถอยคําอันเปนองคประกอบความผิดนี้แลว 
 ตัวอยางของการกระทําความผิดตามมาตรานี้ อาทิเชน การปอนโปรแกรมที่ทํา
ใหระบบคอมพิวเตอรปฏิเสธการทํางาน (denial of service) หรือทําใหระบบ
คอมพิวเตอรทํางานไดชาลงโดยการปอนไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดผลชะลอการ
ทํางานของระบบเปนตน 
 อยางไรก็ตาม หากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิโดยชอบยอมไมเปน
ความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดที่วา “โดยมิชอบ” ดังเชน การทดสอบหรือรักษา
ความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลผูไดรับมอบอํานาจจากผู
เปนเจาของระบบคอมพิวเตอร (owner) หรือผูปฏิบัติการ (operator) หรือการปรับแก
ระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอรโดยผูปฏิบัติการ (operator) กอน
ติดตั้งซอฟตแวรใหมๆ ตัวอยางเชน การติดตั้งซอฟตแวรเพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตซึ่ง
จะมีผลใหระบบคอมพิวเตอรทํางานไมเปนปกติทั้งกอนและหลังการติดตั้งโปรแกรม 
 
สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใช
ระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 



 ๑๖ 

 ความผิดตามมาตรา ๑๑ นี้ คณะกรรมาธิการเพิ่มเติมข้ึนมาใหมเปนการบัญญัติ
เอาผิดแกการกระทําที่ไมถึงกับทําใหระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นไมสามารถทํางาน
ตามปกติได แตเปนการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่น
โดยปกติสุข เชนสง e-mail มากจนลนระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นจนทําใหเกิด
ความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอรของเขา ภาษาอังกฤษเรียกวา “spamming” 
องคประกอบความผิดของมาตรานี้คือ 
 (๑) สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 ความจริงแลว “จดหมายอิเล็กทรอนิกส” หรือ e-mail ก็อยูในความหมายของ 
“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” อยูแลวตามนิยามศัพท แตคณะกรรมาธิการตองการใหชัดเจน
เพื่อเปนการเตือนใหเขาใจในความหมายขององคประกอบความผิดฐานนี้ 
 (๒) โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูล  
 องคประกอบความผิดนี้สําคัญมากเพราะไมใชเรื่อง “โดยมิชอบ” เหมือนกับ
ความผิดตามมาตราอื่นๆ ในพระราชบัญญัตินี้ แตเปนเรื่องปกปดหรือปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูล 
 ขอยํ้าวาการปกปดหรือปลอมแปลงนี้ตองเปนเรื่องของ “แหลงที่มาของการสง
ขอมูล” ซึ่งตรวจสอบไดโดย “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ไดแกการปกปดหรือปลอม
แปลง IP address และหมายถึงการกระทําที่ทําใหไมสามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มา
ของการสงขอมูลและสงผลใหไมอาจตรวจสอบไดทางระบบขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร เปนตน จึงไมใชเรื่องการปกปดหรือปลอมแปลงโดยการไมใชชื่อจริง หรือ
การเปลี่ยนแปลงใชชื่อหรือใชนามแฝง หรือใช email-address ที่ผิดไปหรือ
เปล่ียนแปลงไปซึ่งยังตรวจสอบแหลงที่มาของการสงขอมูลไดอยู 
 ความหมายของ  “การปกป ดหรื อปลอมแปลงแหล งที่ มาของการส ง
ขอมูลคอมพิวเตอร” ไดมีการอภิปรายและชี้แจงเพื่อใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมาย
มาตรานี้ชัดเจนในการอภิปรายของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัตินี้ในวาระที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
 (๓) อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข  
 องคประกอบความผิดขอนี้ คณะกรรมาธิการเขียนลอกับองคประกอบความผิด
ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ ดังนั้นจึงนาจะมีความรุนแรงของ
การรบกวนพอสมควร ซึ่งตองใชมาตรฐานของวิญูชนเปนระดับวัดเปนการพิจารณา
แบบ objective มิใชพิจารณาตามความเปนจริงแบบ subjective  



 ๑๗ 

 ขอสังเกตสําหรับความผิดตามมาตรานี้ ก็คือเปนบทบัญญัติที่มีโทษปรับสถาน
เดียวและไมมีโทษจําคุก จึงถือวาเปนโทษที่คอนขางเบา ในประเด็นที่เทียบเคียงกับ
ความผิดฐานบุกรุกซึ่งเปนความผิดอันยอมความได แตคณะกรรมาธิการเห็นวาความผิด
ตามมาตรา ๑๒ เรื่อง spamming นี้มักจะไมทํากับผูเสียหายคนเดียว แตมักจะทําในวง
กวาง หากกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความไดจะมีปญหาเกี่ยวกับการรองทุกขเพื่อ
ดําเนินคดีซึ่งมีผูเสียหายจํานวนมาก จึงไมไดกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได    
  
บทลงโทษที่หนักขึ้นสําหรับการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน
หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ 

มาตรา  ๑๒  ถาการกระทําตามมาตรา  ๙  หรือ
มาตรา ๑๐ 

(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความ
เสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือภายหลังและไมวาจะ
เกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
และปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มี ไว เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบ
หาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความ
ตายตองระวางโทษตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป 

 มาตรา ๑๒ เปนบทลงโทษที่หนักขึ้นสําหรับการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๑๐ (ไมรวมความผิดฐาน spamming ตามมาตรา ๑๑) ซึ่งเปนการกระทํา
โดยมิชอบกับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น ดังนั้นจะเปนความผิดตามมาตรานี้ไดจะตอง
เปนความผิดใน ๒ มาตราดังกลาวกอน 



 ๑๘ 

ตามมาตรา ๑๒(๑) พิจารณาผลจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ คําวา “แกประชาชน” ควรพิจารณาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกประชาชนในวงกวาง (public) แบบเดียวกับถอยคํา “ประชาชน” ใน
เรื่องฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ 
 องคประกอบที่นาพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ “ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น
ในทันทีหรือภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม” ซึ่งดูเสมือนวาจะไมคํานึงถึงผล แต
จริงๆ แลวตองพิจารณาวาผลคือความเสียหายนั้นตองเกิดขึ้นแน เพียงแตวาถึงแมจะยังไม
เกิดแตแนนอนวาหากจะเกิดขึ้นในภายหลังก็ถือวาเขาองคประกอบความผิดนี้แลว ถอยคํานี้
จึงนาจะแตกตางจาก “โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย” ตามมาตรา ๑๒(๒) ซึ่งจะได
อธิบายในลําดับถัดไป การกระทําความผิดที่เขามาตรา ๑๒(๑) กฎหมายใหระวางโทษหนักขึ้น
เปนจําคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองแสนบาท 
 สวนบทลงโทษที่หนักขึ้นตามมาตรา ๑๒(๒) ไมไดพิจารณาจากผลของการกระทํา
ดังที่เขียนไวในมาตรา ๑๒(๑) แตมาตรา ๑๒(๒) พิจารณาจากลักษณะของการกระทําที่จะ
กอใหเกิดผล โดยใชคําวา “โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอ...” ซึ่งถอยคํานี้มีใชอยู
ในความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา ๒๖๙/๕ และมาตรา ๒๖๙/๖ ของ
ประมวลกฎหมายอาญาและอีกหลายบทมาตราที่ใชถอยคําในลักษณะทํานองเดียวกัน 
 ในขณะที่มาตรา ๑๒(๑) พิจารณาจากผลที่กอใหเกิดความเสียหาย มาตรา ๑๒(๒) 
พิจารณาจากลักษณะของการกระทําที่ไปกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรที่กฎหมายมุงใหความคุมครองเปนพิเศษ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ 
 หมายเหตุ ตัวบทใชคําวา “หรือ” จึงหมายความวา เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ก็เขาองคประกอบแลว และเปนถอยคําสามัญที่ตีความตามหลักภาษาไทย 
 (๒) ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชน
สาธารณะ 
 ถอยคํานี้ยังไมชัดเจนเทาใดนัก ในความเห็นของผูเขียน การพิสูจนความผิดตาม
องคประกอบขอนี้ โจทกจะตองพิสูจนโดยปราศจากความสงสัยตามสมควรวา ผูกระทํา
ความผิดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด คือตองรูวาขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรนั้นมีไวเพื่อใชเพื่อประโยชนสาธารณะ เชนอาจตองมีประกาศแจงเตือนกอน 



 ๑๙ 

 การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒(๒) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
ปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นถึงสามแสนบาท 
 สวนความในวรรคทายของมาตรา ๑๒ เปนบทฉกรรจสําหรับการลงโทษที่หนัก
ขึ้นของผูกระทําผิดตามมาตรา ๑๒(๒) ที่เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย คือตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป 
 มีขอสังเกตวา เหตุฉกรรจตามมาตรา ๑๒ วรรคทายที่เปนเหตุใหผูอื่นถึงแก
ความตายนั้น หากเปนกรณีที่ผูกระทํามีเจตนาฆาผูกระทําตองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ หรือ มาตรา ๒๘๙ แลวแตกรณี ซึ่งมีอัตราโทษจําคุก
สูงสุด คือประหารชีวิต หากเปนกรณีที่ผูกระทําไดกระทําไปโดยประมาทก็ตองถือวา
เปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตองปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๙๑ ดวย แตเนื่องจากโทษตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้หนักกวา
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ ที่กําหนดไวจําคุกไมเกินสิบป จึงตองใช
บทลงโทษตามมาตรา ๑๒ วรรคทายซึ่งหนักกวา ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๐ หรือแมแตการกระทําใหผูอื่นถึงแกความตายโดยไมเจตนาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐ ก็มีอัตราโทษ คือจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป ซึ่ง
เปนอัตราโทษที่เบากวามาตรา ๑๒ วรรคทาย 
 
การจําหนายชุดคําสั่งที่ จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทํา
ความผิด 

มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา 
๙ มาตรา ๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 องคประกอบความผิดตามมาตรา ๑๓ คือ 
 (๑) จําหนายหรือเผยแพร 
 คําวา “จําหนาย” ชัดเจน สวนคําวา “เผยแพร” นั้นเปนคําที่กวางกวานาจะรวมถึง
การโฆษณา จาย แจก เปนที่นาสังเกตวา “การมีไวเพื่อจําหนาย” ไมเขาองคประกอบ
ความผิดฐานนี้ อาจเปนเพราะลักษณะของสิ่งที่มีไวยากในการพิสูจนวามีไวโดยเจตนาที่



 ๒๐ 

ชอบหรือไมชอบ ครั้นจะใชหลักพิจารณาดวยปริมาณของการมีไวแบบยาเสพติดก็ทํา
ไมไดเพราะชุดคําสั่งในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรสวนใหญเปนขอมูลดิจิตัล 
 (๒) ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ 
 ชุดคําสั่งตามมาตรานี้อาจเปนแบบวัตถุ เชน ดิสเกตตก็ได หรือาจเปนไฟล    
ดิจิตัลก็ได สวนการใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดนั้นเปนความผิดตามมาตรา
หนึ่งมาตราใดก็ไดเพราะตัวบทใชคําวา “หรือ”   
 (๓) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
 เจตนาในที่นี้ หมายถึงเจตนาจําหนายหรือเจตนาเผยแพรชุดคําสั่ งจึง
หมายความวาผูกระทําตองรูขอเท็จจริงดวยวาชุดคําสั่งนั้นไดจัดทําขึ้น โดยเฉพาะเพื่อ
เปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 
 ผูกระทําความผิดมาตรา ๑๓ มีบทระวางโทษไมรุนแรงนัก คือจําคุกไมเกินหนึ่ง
ปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผิดอ่ืน 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ดังตอไปนี้ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน
เท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
อันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความ
มั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 
หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย
อาญา  



 ๒๑ 

(๔)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยู
แลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

 ปกติแลวความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะหมายความเฉพาะความผิดที่กระทําตอ
ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรดังที่บัญญัติไวในมาตรากอนหนานี้ 
 อยางไรก็ตามคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชญากรรมไดแทบทุกประเภท ที่เห็นไดชัดเจนก็คือความผิดฐาน ดูหมิ่น 
หมิ่นประมาทหรือเผยแพรภาพลามก ซึ่งการกระทําความผิดเหลานั้นก็จําตองพิจารณา
จากองคประกอบความผิดสําหรับความผิดนั้นๆ เชนพิจารณาบทบัญญัติจากบทบญัญตัิ
ของประมวลกฎหมายอาญา เปนตน 
 ถึงแมวาการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดจะเปนความผิด
ตามกฎหมายอื่นอยูแลว แตผูรางกฎหมายคงเห็นวามีความผิดหลายลักษณะที่ควร
บัญญัติเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกประการหนึ่ง จึงไดบัญญัติมาตรา ๑๔ 
โดยมี อ งค ป ร ะกอบความผิ ดที่ สํ า คัญคื อ  “นํ า เข าสู ร ะบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง
ขอมูลคอมพิวเตอร” การกระทําผิดตามมาตรานี้จึงตองพิจารณาวาอาจเปนความผิด
ตามกฎหมายอื่นอีกดวยหรือไม 
 ความผิดตามมาตรา ๑๔ มี ๕ อนุมาตราจึงเปรียบเสมือนการบัญญัติความผิด
ขึ้นมาอีก ๕ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๑) มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร 
(๒) ซึ่ ง ข อมู ลคอมพิ ว เตอรปลอมไม ว าทั้ งหมดหรื อบางส วนหรื อ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 



 ๒๒ 

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีการเปลี่ยนแปลง
แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะทั้งหมดหรือแต เพียงบางสวน สวน
ขอมูลคอมพิวเตอรเปนเท็จนั้น นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่ไมใชของจริง เชน
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุวาเปนเครื่องมือปองกันไวรัสของบริษัทหนึ่ง แตแทจริงแลว
ไมใช เปนตน 

(๓) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 
องคประกอบความผิดนี้มีใชอยูในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลาย

ฐานความผิด เชน ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา ๒๖๔ หรือความผิดฐานปลอม
บัตรอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๖๙/๑ องคประกอบนี้ไมใชเจตนาพิเศษของผูกระทํา แต
เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากลักษณะของการกระทําในเรื่องของเจตนาดวย 

(๔) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
เจตนาในที่นี้ตองครอบคลุมองคประกอบทั้ง ๓ ประการขางตน กลาวคือ

ผูกระทําตองมีเจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ในขณะเดียวกันผูกระทําตองรูถึง
ข อ เท็ จจริ ง ในองคประกอบความผิดว า เปนข อมู ลคอมพิว เตอรปลอมหรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จและตองรูวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

 ๒. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย
ประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิด
ความตื่นตระหนกแกประชาชน 

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๒) มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
องคประกอบความผิดเดียวกันกับขอ ๑๔(๑) 
(๒) ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 
มาตรา ๑๔(๒) เนนที่ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ จึงไมใชเรื่องที่ไปปลอม

แปลงขอมูลที่มีอยู 
(๓) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือ

กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 
ความจริงแลวองคประกอบความผิดตามมาตรา ๑๔(๒) ก็ใกลเคียงและเกล่ือน

กลืนกัน การกระทําที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิด



 ๒๓ 

ความตื่นตระหนกแกประชาชน ก็นาจะถือไดวาเขาองคประกอบความผิดที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตามมาตรา ๑๔(๑) อยูแลวดวย 

(๔) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙   

 ๓. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปน
ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการกอ
การรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๓) มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
(๒) ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
องคประกอบความผิดขอนี้พิจารณาจากลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอร 

กลาวคือเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ ใชกระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ หรือความผิด
เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑ ถึงมาตรา ๑๓๕/๓ 

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๓) นี้จึงเปนการบัญญัติเอาผิดเพิ่มขึ้นจากการ
กระทําซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ
การกอการรายโดยในการกระทําความผิดดังกลาวไดใชวิธีการทางคอมพิวเตอรนํา
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดตามมาตราดังกลาวเขาสูระบบคอมพิวเตอร ดังนั้น
การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔(๓) นี้ผูกระทําอาจตองรับผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาตามบทมาตราที่กลาวมาดวย 

(๓) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
ซึ่งหมายถึงเจตนาในการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรตาม (๑) และรูถึง

ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิดตาม (๒) 

 ๔. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอัน
ลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๔) มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
(๒) ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 



 ๒๔ 

องคประกอบความผิดขอนี้พิจารณาจากลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอรเชนกัน 
คือเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะอันลามก 

คําวา “ลามก” เปนคําสามัญที่ไมมีการนิยามศัพท แตเปนคําที่ใชเปน
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ ซึ่งเปนความผิดฐาน
เผยแพรวัตถุอันลามก ดังนั้นขอมูลคอมพิวเตอรใดจะเขาองคประกอบความผิด “ลามก” 
หรือไม จึงใชมาตรฐานเดียวกันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๗ 
ดังกลาว ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาไวเปนบรรทัดฐานหลายเรื่องแลวในเรื่องการ
พิจารณาลักษณะอันลามก 

(๓) ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
การจะเปนความผิดตามมาตรา ๑๔(๔) นอกจากขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมี

ลักษณะอันลามกแลว ยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดอีก
ดวย ดังนั้นหากเปนการนําขอมูลคอมพิวเตอรของตนโดยเฉพาะที่ไมไดประสงคจะให
ผูใดเขาถึง แตบังเอิญนําเครื่องคอมพิวเตอรไปซอม แลวชางซอมตรวจพบเขาจึงนําไป
เขาสูระบบคอมพิวเตอรและเผยแพรดังที่เปนขาวคราว เชนนี้เฉพาะชางซอมเทานั้นที่มี
ความผิดตามมาตรา ๑๔(๔)  

 ๕. เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนความผิด
ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

ความผิดตามมาตรา ๑๔(๕) มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร 
องคประกอบความผิดนี้แตกตางจากอนุมาตรา (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ซึ่ง

เปนเรื่องการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตองคประกอบความผิดขอนี้เปนเพียงการ
เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งเปนวิธีการที่ระบบคอมพิวเตอรสรางขึ้นมา
เพื่อใหมีการสงตอหรือเผยแพรขอมูลไดโดยงาย 

คําวา “เผยแพรหรือสงตอ” เปนคําสําคัญที่เขาใจไดแตตองระลึกวาเปนการ
เผยแพรหรือสงตอในระบบคอมพิวเตอร ไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ 
เชนการสงดิสเกตต หรือสั่งพิมพออก (printout)  

(๒) โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 



 ๒๕ 

การจะเปนความผิดตามมาตรา ๑๔(๕) ตองพิสูจนดวยวาผูกระทํารูอยูแลว
วาขอมูลคอมพิวเตอรที่ตนเผยแพรหรือสงตอนั้น เปนขอมูลซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 
๑๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๓) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
หมายถึง ผูกระทําตองมีเจตนาในการเผยแพรหรือสงตอ 

 
ผูใหบริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 

  มาตรา ๑๕  ผู ใหบริการผู ใดจงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔  

 มาตรา ๑๕ เปนการเอาผิดกับ “ผูใหบริการ” มีองคประกอบความผิด ดังนี้ 
(๑) ผูใหบริการ 
ผูที่จะมีความผิดตามมาตรา ๑๕ ตองเปน “ผูใหบริการ” ซึ่งมีนิยามศัพทไวใน

มาตรา ๓ ผูใหบริการจึงหมายถึงผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ตหรือ
ใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่นโดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ไมวาจะ
เปนการใหบริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น และยัง
หมายความรวมถึงผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒)  จงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 
 บทบัญญัติมาตรานี้ใชถอยคํา “จงใจ” ซึ่งเปนคําที่เพิ่มข้ึนมาจาก “เจตนา” โดยมี
เจตนารมณที่จะเนนใหเห็นวา “จงใจ” นั้นหมายถึงตองรูวามีการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๔ เชนมีการเตือนหรือแจงใหทราบแลววาขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเปนความผิด
ตอกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ เมื่อผูใหบริการยังปลอยใหมีการเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ก็
จะถือไดวาเปนการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิด 

(๓) ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน 
 ขอนี้เปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเอาผิดเฉพาะผูใหบริการที่กระทําความผิดใน
ระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตนเทานั้น 



 ๒๖ 

 อยางไรก็ตาม ผูใหบริการหรือผูใดก็ตามหากมีการกระทําอันเปนการสนับสนุน
หรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ไมวาในระบบคอมพิวเตอรของตน
หรือของผูใดก็อาจตองรับผิดตามหลักเรื่องตัวการ หรือผูสนับสนุนตามหลักในประมวล
กฎหมายอาญาได 

(๔) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
 มีขอสังเกตวา ถึงแมมาตรา ๑๕ จะไดบัญญัติองคประกอบความผิดวา “จงใจ” 
แลวก็ตาม แตผูกระทําจะตองมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ ดวย ซึ่ง
ถึงแมจะดูเปนองคประกอบความผิดที่ซ้ําซอนกัน แตคณะกรรมาธิการเห็นควรให
คงไวเพื่อเนนยํ้าวาการที่จะเอาผิดกับผูใหบริการตามมาตรานี้ไดจะตองเปนเรื่องที่ผู
ใหบริการรูอยูแลววาขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูในระบบคอมพิวเตอรซึ่งอยูในความควบคมุ
ของตนเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตามมาตรา ๑๔ แลวยังยินยอมหรือ
สนับสนุนใหขอมูลคอมพิวเตอรนั้นอยูในระบบคอมพิวเตอรของตนอยู 
 
ตกแตงขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของบุคคล 

  มาตรา  ๑๖  ผู ใดนํ า เข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่
ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปน
ภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัด
ตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ถ า ก ร ะ ทํ า ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง เ ป น ก า ร นํ า เ ข า
ขอมูลคอมพิวเตอร โดยสุจริต ผูกระทําไมมีความผิด 

  ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
  ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอน

รองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรอง
ทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 



 ๒๗ 

 ความผิดตามมาตรา ๑๖ นี้เปนลักษณะของการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทดวย
การตกแตงภาพของบุคคลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด มี
องคประกอบความผิด ดังนี้ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
 หมายความวา ผูกระทําไดมีการกระทําอันเปนการนําขอมูลคอมพิวเตอรเขาสู
ระบบคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอรนั้นเปนระบบที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
ถาเปนระบบคอมพิวเตอรของตนเองก็ไมเปนความผิด 

(๒)  ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปน
ภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด 
 องคประกอบความผิดขอนี้ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของ
ผูอื่น หมายถึงการแสดงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกเปนภาพของบุคคล และภาพนั้น
อาจเกิดจากการสรางขึ้นใหม หรือเปนภาพที่มีอยูแตไดมีการตัดตอ เติมหรือดัดแปลง 
ซึ่งเปนการทําดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  
 คําวา “วิธีการอื่นใด” เขียนไว เพื่อใหครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพบุคคลนั้นดวยวิธีการใดๆ ก็ไดซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอขอมูลคอมพิวเตอร จึงไมนาจะหมายความรวมถึงการตัดตอ เติมหรือ
ดัดแปลงภาพบุคคลซึ่งเปน printout จากคอมพิวเตอร 

(๓)  โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือไดรับความอับอาย 
 องคประกอบความผิดขอนี้ใชขอความทํานองเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ แตเพิ่มคําวา “ไดรับความอับอาย” เขาไปดวย 
จึงมีความหมายกวางกวาความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๔)  เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 
หมายถึงเจตนาในการนําภาพบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

 การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริตไมเปนความผิด การกระทําใดเปน
การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริตนาจะพิจารณาเทียบไดกับบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ที่บัญญัติวา “ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอความโดยสุจริต...ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท”  



 ๒๘ 

 ขอสังเกตประการตอไปสําหรับความผิดตามมาตรา ๑๖ ก็คือความผิดตาม
มาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได และเปนความผิดมาตราเดียวที่บัญญัติใหเปน
ความผิดอันยอมความได ทั้งนี้เนื่องจากเห็นไดชัดเจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปน
ความเสียหายเฉพาะบุคคล 
 เมื่อเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายจึงตองบัญญัติในเรื่องผูเสียหายไว
ในลักษณะทํานองเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๓๓ ดังปรากฏความในวรรคสี่ ดังนี้ 
 “ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คู
สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย” 



 

บทที่ ๓ 
ความรับผิดตามหลักดินแดน 

------------------------------------------- 
 
 ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีผลเกิดขึ้นโดย
ไมมีเขตแดน (borderless) โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการสงขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งไมวาจะ
สง ณ ที่แหงใดในโลกก็จะสงผลที่สามารถเปดระบบคอมพิวเตอรดูไดทั่วโลก จึงถือวาเปน
อาชญากรรมที่ไรพรมแดน ดังนั้นจึงตองพิจารณาความรับผิดและการรับโทษตามบท
ทั่วไปของประมวลกฎหมายอาญาดวย ดังนี้ 
 
การกระทําสวนหนึ่งสวนใดในราชอาณาจักรหรือผลแหงการกระทําเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร 
 
 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้เปนบทบัญญัติความผิดที่มีโทษทางอาญา ดังนั้นจึงตอง
นําหลักกฎหมายความรับผิดในเรื่องหลักดินแดนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญามาใชดวย ดังนี้  

  มาตรา ๕ ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหนึ่ง
สวนใดไดกระทํา ในราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิด
ในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน
ราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดขึ้น
ควรเกิดในราชอาณาจักรหรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะ
เกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําใน
ราชอาณาจักร 

ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใด
ซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แมการกระทํานั้นจะไดกระทํา
นอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไป
จนถึงข้ันความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา



 ๓๐ 

การตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดนั้นไดกระทําใน
ราชอาณาจักร 

 การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับขอมูลคอมพิวเตอร 
ไมวาจะเปนการเขาถึง การเขาแทรกแซง ทําลาย การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร การ
เผยแพรนั้น ถึงแมวาจะไมไดกระทําในประเทศไทย แตถาผลที่เกิดขึ้น คือผูรับขอมูล
สามารถเปดรับขอมูลคอมพิวเตอรนั้นในประเทศไทยไดยอมถือวาผลแหงการกระทําเกิด
ในประเทศไทย และถือวาความผิดนั้นไดกระทําในประเทศไทยดวย 
 เชนเดียวกับกรณีที่มีการตระเตรียมการหรือความพยายามกระทําการใดๆ ที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนความผิด แมการตระเตรียมการหรือการพยายามนั้นจะ
ไดกระทํานอกประเทศไทยแตถาหากกระทําไปตลอดแลวผลจะเกิดในประเทศไทย ก็
ถือวาการตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดกระทํา
ในประเทศไทย 
 
การกระทําของตัวการ ผูสนับสนุนหรือผูใชใหกระทําความผิดที่ไดกระทํานอก
ราชอาณาจักร 
  
 เรื่องนี้ตองนําหลักความรับผิดในเรื่องสถานที่กระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๖ มาใชบังคับดวย 

  มาตรา ๖ ความผิดใดที่ไดกระทําในราชอาณาจักรหรือ
ที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร แมการ
กระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใช
ใหกระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือ
วาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําไดกระทําใน
ราชอาณาจักร 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หากไดมีการกระทํา สนับสนุนหรือใชนอก
ประเทศไทยก็ถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้นไดกระทํา
ความผิดในประเทศไทย 



 ๓๑ 

การกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรที่ตองรับโทษในราชอาณาจักร 
 
 ดังที่ไดกลาวแลววาลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวน
ใหญไมวาจะกระทํา ณ ที่ใดในโลกก็มักจะเกิดผลในประเทศไทยดวย ดังนั้นการสง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดถึงแมจะกระทําที่ประเทศอื่นแตผลของขอมูลเกิดขึ้น
ในประเทศไทยก็ใชหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖ ได แตก็อาจมีความผิด
บางลักษณะซึ่งเปนการกระทํานอกราชอาณาจักรและผลที่ เกิดขึ้นก็มีแตนอก
ราชอาณาจักรเทานั้น เชนการเขาไปเจาะทําลายขอมูลคอมพิวเตอรของสถานทูตไทย
ในตางประเทศ กรณีเชนนี้ถือวาผูเสียหายเปนคนไทย ซึ่งหลักตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘ นั้นจะใหผูกระทําความผิดตองรับโทษภายในราชอาณาจักรหาก
ผูเสียหายหรือรัฐบาลไทยไดรองขอใหลงโทษ 
 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘ ใชเฉพาะ
ความผิดที่กําหนดไวในมาตรา ๘ เทานั้น แตความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไดอยูในบัญชีตามอนุมาตรา
ตางๆ ของมาตรา ๘ ดังนั้นจึงไดมีการเพิ่มเติมหลักความรับผิดโดยลอขอความของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘ ไวในพระราชบัญญัติ ดังนี้   

   มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้นอกราชอาณาจักร และ 

  (๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหง
ประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้น หรือผูเสียหายไดรองขอให
ลงโทษ หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทย
หรือคนไทยเปนผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 

 โดยสรุปแลวเมื่อเพิ่มเติมหลักความรับผิดของการกระทําผิดนอก
ราชอาณาจักรใหตองรับโทษภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๘ มาใสไวในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อรวมกับบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ทําใหสามารถดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรซึ่งเปนอาชญากรรมไรพรมแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ



 

บทที่ ๔ 
การดําเนินคดี 

------------------------------------------- 
 
 ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนความผิดอาญา ดังนั้นการดําเนินคดีไม
วาในเรื่องการจับกุม คน ขัง การสืบสวนสอบสวนยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชนกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลแขวง กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เปนตน อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพจึงไดมีหลักการพิเศษเพิ่มข้ึน 
๒ ประการ ดังนี้ 

(๑) การเพิ่มวิธีการพิเศษในการสืบสวนและสอบสวน และ 
(๒)  การเพิ่มใหมี “พนักงานเจาหนาที่” เขามามีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน

ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยนอกเหนือจากเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
อํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินคดี 
 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๘ บัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน
อยางหนึ่งอยางใดรวม ๘ ประการ นอกเหนือจากอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งพนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจเนื่องจากมาตรา ๒๙ บัญญัติ
วาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี
อํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มีขอนาสังเกตวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดตัดอํานาจของเจาพนักงานตาม
กฎหมายอื่น เชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามกฎหมายอื่นที่ให
อํานาจแกเจาพนักงานประเภทนั้นๆ ในทํานองเดียวกัน 



 ๓๓ 

 บทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่เปนพิเศษ คือมาตรา ๑๘ ปรากฏตาม
วรรคหนึ่งของมาตราดังกลาว ดังนี้  

  มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน
ในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามี
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เฉพาะที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด 

 คําวา “ภายใตบังคับมาตรา ๑๙” หมายความวา การใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ดวย และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 
๑๙ แลวเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่รวม ๕ 
อนุมาตรา คือ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พนักงานเจาหนาที่จะตองย่ืนคํารองตอศาลและ
ศาลตองมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองกอน พนักงานเจาหนาที่จึงจะสามารถดําเนินการได 
 นอกจากนั้นกฎหมายยังควบคุมการใชอํานาจตามมาตรานี้วา พนักงาน
เจาหนาที่จะใชไดตอเมื่อเปนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถาเปนความผิดตามกฎหมายอื่นยอมไมเขาเงื่อนไขที่พนักงาน
เจาหนาที่จะใชอํานาจได อยางไรก็ตามถาเปนความผิดหลายกรรมหรือเปนความผิดตอ
กฎหมายหลายบทยอมไดประโยชนจากมาตรานี้ดวย นอกจากนั้นการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ยังตองใชเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด 
 
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไมตองขออนุญาตศาล 
  
 บทบัญญัติมาตรา ๑๘ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดรวม ๓ ประการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยไมจําตองขออนุญาตศาล  

  (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อใหถอยคํา 



 ๓๔ 

สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐาน
อื่นใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได 

 อํานาจตาม (๑) เปนเรื่องทั่วไปในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอาจทําโดย
วิธีการเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหบุคคลชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือ
วัตถุอื่นใด ซึ่งอํานาจตาม (๑) นี้เปนอํานาจที่เจาพนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้น
ผูใหญมีอยูแลวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

สวน “ขอมูล” นั้นหมายถึงขอมูลทั่วไป เชนเปนขอมูลที่เก็บไวในไฟลดิสเกตต 
หรือเปน printout แตไมรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอร 

การไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม (๑) เปนความผิดตาม
มาตรา ๒๗ 

(๒ )  เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรจากผู
ใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร
หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” มีนิยามศัพทไวในมาตรา ๓ 
“ผูใหบริการ” มีนิยามศัพทตามมาตรา ๓ เชนกัน ผูใหบริการมีหนาที่ตามมาตรา 

๒๖ ที่จะตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา ๙๐ วัน ดังนั้น
หลักเกณฑและระยะเวลาในการเก็บรักษาจึงตองพิจารณาจากมาตรา ๒๖ ดวย 

นอกจากพนักงานเจาหนาที่จะมีอํานาจเรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผู
ใหบริการแลว ก็ยังมีอํานาจเรียกจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดอีกดวย 

การไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม (๒) เปนความผิดตาม
มาตรา ๒๗ 

(๓) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
ที่ตองเก็บรักษาตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมของผูใหบริการแกพนักงานเจาหนาที่ 

นอกจาก “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” แลว ผูใหบริการยังมีหนาที่ตองเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ อีกดวย 



 ๓๕ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชบริการ เชนขอมูลรหัสประจําตัวผูใชบริการ (user ID) 
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ใชบริการซึ่งไดมีการลงทะเบียน (register) ไว เปนตน 

การจะเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการที่จะใชบังคับกับผูใหบริการประเภทใด 
อยางไรและเมื่อใด วรรคสามของมาตรา ๒๖ กําหนดใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ผูใหบริการจึงควรติดตามประกาศของรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นตอไป 

นอกจากขอมูลของผูใชบริการที่ผูใหบริการมีหนาที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ 
แลว หากผูใหบริการมีขอมูลของผูใชบริการที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผู
ใหบริการ พนักงานเจาหนาที่ก็มีอํานาจที่จะสั่งใหผูใหบริการสงมอบไดเชนกัน 
 
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งตองขออนุญาตศาล 
 
 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ รวม ๕ ประการตาม (๔) (๕) 
(๖) (๗) หรือ (๘) ตองขออนุญาตศาลตามวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ กอน  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรที่มีเหตุอันควรเชื่อวาได
มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูในความครอบครองของพนักงาน
เจาหนาที่ 

 การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อไป
กระทําจากระบบคอมพิวเตอร ถือวาเปนการลวงลํ้าเขาไปในขอมูลคอมพิวเตอรซึ่งหาก
บุคคลทั่วไปทํายอมเปนความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๗ ดังนั้นพนักงาน
เจาหนาที่จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลกอน 
 สวนขอความที่วา “ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูในความครอบครอง
ของพนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ในกรณีที่หากพนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดระบบ

คอมพิวเตอรนั้นมาแลว∗ ดังนั้นเมื่อไดยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรมาแลวก็ยอมใช
อํานาจทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรไดเลยโดยไมจําเปนตองขออนุญาตตอศาลอีก 

                                                        
∗ซึ่งการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรก็ตองขออนุญาตศาลกอนเชนกันเพราะเปนกรณี

ตาม (๘) 



 ๓๖ 

 การใชอํานาจตาม (๔) นี้ หมายถึงการที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปตรวจสอบ
ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร หรือในขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ก็ได ซึ่งไดแกการเจาะ
ระบบเพื่อใหทราบถึงระบบคอมพิวเตอรที่ใช เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรซึ่งปกติแลวตองใชวิธีการทางคอมพิวเตอร การเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร และขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรยอมทําใหพนักงาน
เจาหนาที่ ไดพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่กระทําผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร นอกจากนั้นการเขาถึงขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรยอมเปนประโยชนในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดวาผูใดเปนผูกระทํา
ความผิดและเมื่อวัน เวลาใด จากสถานที่ใด เปนตน และเมื่อหาตัวผูกระทําผิดไดแลว 
ยังมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
 การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘(๔) นอกจากจะตองย่ืนคํารองตอ
ศาลและเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว ตามวรรคสี่ยังระบุวาใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคใน
การดําเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

(๕ )  สั่ ง ใ ห บุ ค คลซึ่ ง ค ร อบครอ งห รื อ ค วบคุ ม
ขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร 
สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแก
พนักงานเจาหนาที่ 

 ตาม (๕) การที่พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร 
หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่จะตองย่ืนคํารองขออนุญาตจากศาลที่มี
เขตอํานาจและศาลไดมีคําสั่งอนุญาตกอน 

(๖ )  ตรวจสอบหรื อ เข าถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร 
ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ
อุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปน
หลักฐานหรืออาจใช เปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพื่อสอบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งให



 ๓๗ 

บุ คคลนั้ น ส ง ข อมู ลคอมพิ ว เตอ ร  ข อมู ล จ ร าจ รทา ง
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 

 มีขอนาสังเกตวาหากผูกระทําความผิดนั้นเปนบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร พนักงานเจาหนาที่ก็มี
อํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณดังกลาวใหแก
พนักงานเจาหนาที่ไดตามมาตรา ๑๘(๕) ดวย 
 การใชอํานาจตามมาตรา ๑๘(๖) ในขอนี้ พนักงานเจาหนาที่จะตองย่ืนคํารองตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจและไดรับอนุญาตกอนที่จะดําเนินการ 

(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด 
หรื อสั่ ง ใหบุ คคลที่ เ กี่ ยวข อ งกับการ เข า ร หัสลับของ
ขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับหรือใหความรวมมือ
กับพนักงานเจาหนาที่ในการถอดรหัสลับดังกลาว 

 การใชอํานาจในการตรวจสอบและเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๖) พนักงาน
เจาหนาที่อาจพบปญหาซึ่งทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรไดเนื่องจากมีรหัส
ลับปองกันการเขาถึงขอมูลนั้น มาตรา ๑๘(๗) จึงใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการ
ดํา เนินการถอดรหัส ลับหรือสั่ ง ใหบุคคลที่ เกี่ ยวของกับการเข าร หัส ลับของ
ขอมูลคอมพิวเตอรทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 
 ปกติแลวขอมูลคอมพิวเตอรที่สําคัญ เชนของสถาบันการเงิน การซื้อขาย
หลักทรัพย หรือขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความลับของประเทศจะตองมีระบบ
ปองกันการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรเหลานี้ดวยรหัสลับ เพราะถาผูใดลวงรูหรือเขาถึง
ขอมูลดังกลาวไดอาจทําความเสียหายใหแกเจาของขอมูลหรือความปลอดภัยสาธารณะ
เปนอยางมาก การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามของ (๗) นี้จึงตองไดรับ
อนุญาตจากศาลกอน เชนกัน  

  (๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปน
เฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิด
และผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



 ๓๘ 

 ถึงแมวาพนักงานเจาหนาที่จะไดใชอํานาจตามที่บัญญัติไวในขอกอนๆ แลว 
เชนการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรหรือการถอดรหัสลับแลวกต็าม 
แตบางครั้งก็อาจยังไมไดขอมูล เชนไมอาจถอดรหัสลับได มาตรา ๑๘(๘) จึงใหอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่ในการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการทราบรายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําผิด 
 การยึดระบบคอมพิวเตอร คือการนําระบบคอมพิวเตอรมาอยูในความ
ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ สวนการอายัดระบบคอมพิวเตอรนาจะหมายถึงการ
ที่พนักงานเขาหนาที่สั่งระงับการใชระบบคอมพิวเตอรนั้นและใหระบบคอมพิวเตอรนั้น
อยูในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 
 การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรนอกจากจะตองไดรับอนุญาตจากศาลแลว 
พนักงานเจาหนาที่จะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของ
หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลว พนักงานเจาหนาที่จะสั่ง
ยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้นให
ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตให
ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่
จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบ
คอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดดังกลาว
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
อํานาจศาลในการตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
ตาม มาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหพนักงาน
เจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาต
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง ทั้งนี้ คํารองตอง
ระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและ
ผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุไดประกอบคํารอง



 ๓๙ 

ดวย ในการพิจารณาคํารอง ใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาว
โดยเร็ว  

เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่ง
ของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อ
ที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปน
หลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่อง
คอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนา
บันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่
กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) สงสําเนาบันทึก
รายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการ ให
ศาลที่มีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือ
ดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) 
ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคใน
ก า รดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ข อ ง เ จ า ข อ งห รื อ ผู ค ร อบค ร อ ง
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตอง
สงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของ
หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลว 
พนักงานเจาหนาที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว เกินสามสิบวันมิได 
ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหย่ืนคํา
รองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได 
แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
รวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึด
หรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว พนักงาน



 ๔๐ 

เจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการ
อายัดโดยพลัน  

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจศาลในการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ โดยกําหนดหลักเกณฑไว ดังนี้ 

(๑) เฉพาะการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 
และ (๘) เทานั้นที่จะตองย่ืนคํารองขออนุญาตตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง 

(หมายเหต ุเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้นที่มีอาํนาจ
และตองย่ืนคํารองดวยตนเอง) 

(๒) ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ  
การจะพิจารณาวาศาลใดเปนศาลที่มีเขตอํานาจเปนไปตามพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรมและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล เชนกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวง เปนตน และเนื่องจากเปนการยื่น
คํารองในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเปนคดีอาญา จึง
ตองย่ืนตอศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและมีเขตอํานาจในคดีที่
บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําความผิด  

(๓) คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะ
ของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและ
ผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุไดประกอบคํารองดวย 

(๔) ใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 
การที่จะสั่งคํารองของพนักงานเจาหนาที่ กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาคํา

รองดังกลาวโดยเร็ว ซึ่งศาลอาจสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตโดยพิจารณาจากคํารองไดเลย 
แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหมีการไตสวนคํารองกอนมีคําสั่งก็ไดซึ่งเปนอํานาจทั่วไป
ของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และนาจะถือไดวาเปนการสั่งคํา
รองคําขอในคดีอาญาซึ่งผูพิพากษาคนเดียวยอมมีอํานาจตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม มาตรา 



 ๔๑ 

(๕) เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน 
แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่
สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

(๖) หลังจากไดรับอนุญาตจากศาลใหดําเนินการตามคํารองแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) สง
สําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการ ใหศาลที่มีเขต

อํานาจ∗ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน 
สวนการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) และการยึดหรืออายัด

ระบบคอมพิวเตอร มีหลักเกณฑที่พนักงานเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามวรรคสี่และวรรคหา
ของมาตรา ๑๙ ไดมีการอธิบายไวในเรื่องนั้นๆ แลวจึงไมขออธิบายซ้ําอีก 

 
อํานาจศาลในการมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร 

 มาตรา ๒๐  ในกรณีที่การกระทําความผิดตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ ป น ก า ร ทํ า ใ ห แ พ ร ห ล า ย ซึ่ ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือ
ลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ย่ืนคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มีเขตอํานาจ
ขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นได 
 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ทํา

                                                        
∗ซึ่งไดแกศาลที่มีคําสั่งอนุญาตคํารอง  



 ๔๒ 

การระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือสั่งใหผูใหบริการ
ระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

 มาตรา ๒๐ เปนกรณีที่ใหศาลมีอํานาจมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือภาษาสามัญคือการบล็อก
ไมใหระบบคอมพิวเตอรเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดดังกลาวในระบบ
คอมพิวเตอรอีกตอไป 
 การที่ศาลจะใชอํานาจตามขอนี้ตองเปนเรื่องที่พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการโดย
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอนแลวจึงย่ืนคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาล
ที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้น  
ศาลที่มีเขตอํานาจในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเขาองคประกอบตามมาตรา ๒๐ 

จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดวิธีการไวคอนขางเขมงวด คือไมไดใหอยูในดุลพินิจ
ของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น แตจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอนเนื่องจาก
การบล็อกระบบคอมพิวเตอรอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารขอมูล 

ลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอรที่ศาลจะสั่งใหระงับการเผยแพรนั้น จะตองเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนองคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งปกติ ไดแก
ความผิดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ นอกจากนั้นยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่
อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในภาคสอง 
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการพิจารณาความหมายดังกลาวตอง
พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในสวนที่ เปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรนั้นมีกําหนดไววาตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา สวนที่มีลักษณะ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนคําที่มีความหมายกวางกวา 
ที่ยกตัวอยางไดก็เชนขอมูลคอมพิวเตอรที่กระทบตอศาสนาหนึ่งศาสนาใด เปนตน 

เมื่อศาลมีคําสั่งใหระงับการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรตามคํารองขอของ
พนักงานเจาหนาที่แลว กฎหมายกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการระงับการ
ทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งผูใหบริการระงับการทําใหแพรหลาย



 ๔๓ 

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได หากผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวตองระวางโทษตามมาตรา ๒๗ 
 
อํานาจศาลในการหามจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงค 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา 
ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย 
พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อ
ขอใหมีคําสั่งคําสั่งหามจําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช 
ทําลาย หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนด
เงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําสั่งไม
พึงประสงคดังกลาวก็ได  

ชุดคําสั่ งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่ งหมายถึง
ชุ ดคํ าสั่ งที่ มี ผลทํ า ให ข อมู ลคอมพิ ว เตอรหรื อ ร ะบบ
คอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย 
ถูกแกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงาน
ไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว หรือโดยประการอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตเปนชุดคําสั่งที่มุงหมาย
ในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อ
ขอใหมีคําสั่งหามจําหนาย หรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่มีชุดคําสั่งไมพึงประสงค ศาล
ที่มีเขตอํานาจตามมาตรานี้นาจะหมายถึง ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาที่เจาของหรือ
ผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นอยูในเขตอํานาจ 

“ชุดคําสั่งไมพึงประสงค” หมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของหรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว หรือโดย
ประการอื่นตามที่จะกําหนดไวโดยกฎกระทรวง ดังนั้นจึงอาจมีกฎกระทรวงกําหนดถึง
ลักษณะของชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามมา อยางไรก็ตามชุดคําสั่งไมพึงประสงค



 ๔๔ 

ดังกลาวยอมไมรวมถึงชุดคําสั่งที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขนั้นเอง ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรานี้นอกจากจะหามการจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคแลว 
พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรที่มีชุดคําสั่งไม
พึงประสงครวมอยูดวยนั้นระงับการใช ทําลาย หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือ
จะกําหนดเงื่อนไขในการใช มีไวครอบครอง เผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

อนึ่ง หากชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวเปนชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
นําไปใชเปนเครื่องในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑ ผูที่จําหนายหรือ
เผยแพรชุดคําสั่งดังกลาวยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๓ 

 
 

การรับฟงขอมูลคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐาน 

มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
กฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดที่
มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง 
หรือโดยมิชอบประการอื่น 

 มาตรา ๒๕ เปนบทบัญญัติท่ีเสริมมาตรา ๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาวานอกเหนือจากพยานบุคคล พยานวัตถุและพยานเอกสารแลว 
ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรก็เปนพยานหลักฐานที่อาง
และรับฟงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวย
การสืบพยาน ทั้งนี้เพื่อขจัดปญหาวาขอมูลคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานประเภทใด  

สวนการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ไดจากคอมพิวเตอรก็ใชหลักการเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานประเภทอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ 
คือตองเปนพยานหลักฐานที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง 
หรือโดยมิชอบประการอื่น 



 ๔๕ 

หลักการที่สําคัญของมาตรา ๒๕ คือ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรนั้นจะตองเปนขอมูลที่พนักงานเจาหนาที่ที่ไดมาโดยอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๙ หากไมปฏิบัติใหถูกตองก็ไมสามารถอางและ
รับฟงเปนพยานหลักฐานได อยางไรก็ตามบทบัญญัตินี้เปนการควบคุมการไดมาซึ่ง
พยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น จําเลยจึงอาจอางพยานหลักฐานที่เปน
ขอมูลคอมพิวเตอรนําสืบตอสูไดโดยไมอยูในบังคับของมาตรา ๒๕ แตพยานหลักฐาน
ของจําเลยที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรก็ยังอยูในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๖ อยูดี 
 
 
 
การประสานงานในเรื่องการจับ ควบคุม คน การสืบสวนและสอบสวนระหวาง
พนักงานเจาหนาที่กับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจใน
การสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและ
ดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่
เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้ง
หมดแลวอาจสรุปได ดังนี้ 



 ๔๖ 

 (๑) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีฐานะเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 หมายความวามีอํานาจทั้งปวงตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่กําหนดไวสําหรับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ เชน มีอํานาจ
รับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิด
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ขอสังเกตที่สําคัญก็คืออํานาจในการสืบสวนสอบสวนที่พนักงานเจาหนาที่จะทํา
ไดมีแตเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น 
 (๒) ถึงแมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่ แตก็
ไมไดตัดอํานาจเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมวาจะเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนที่จะดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ เพียงแตเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น เชนอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา 
๒๖ เปนตน ดังนั้นเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังมี
อํานาจหนาที่ซึ่งไมไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะ      จึงยอมรับแจงความรองทุกข 
จับกุม ทําสํานวนการสอบสวนได 
 (๓) เมื่อพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตางมีอํานาจซ้ําซอนกันในบางเรื่อง และความผิดที่เกิดขึ้นบอยครั้งที่มีความ
เกี่ยวพันกันระหวางความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กับความผิดตามกฎหมายอื่นจึง
จําเปนตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีไมวาในเรื่องการจับ ควบคุม 
คน การทําสํานวนการสอบสวนจึงตองมีการประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่กับ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (๔) การประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่กับเจาพนักงานและพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาผูใดจะรับผิดชอบในเรื่องใดใน
ขั้นตอนตางๆ ของการสืบสวนและสอบสวน (ซึ่งทั้งสองฝายตางมีอํานาจตามกฎหมาย
ดวยกัน) นั้นไมอาจกําหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได จึงใหนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกันกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการดังกลาว 



 ๔๗ 

 โดยสรุปจะตองมีการวางระเบียบในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กับพนักงานฝายปกครองและ
ตํารวจชั้นผูใหญตลอดจนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาใหชัดเจนที่จะประสานการปฏิบัติหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละฝาย
ตอไป 



 

บทที่ ๕ 
พนักงานเจาหนาท่ี 

------------------------------------------- 
 
ความหมายและคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ 
  
 มาตรา ๓ ไดใหความหมายของพนักงานเจาหนาที่ไวดังนี้ 

   “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎหมายบัญญัติใหมี “พนักงานเจาหนาที่” เพื่อมีอํานาจหนาที่ ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในเรื่องพยานหลักฐานจากระบบคอมพิวเตอร
เปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการกําหนดคุณสมบัติไวในมาตรา ๒๘ 

 มาตรา ๒๘ การแตงตั้ งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและ
ชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา ๒๘ คอนขางจะเปดกวางสําหรับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ คือ
เพียงแตมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรก็เพียงพอ ดังนั้นจึงอาจมี
การฝกอบรมเจาพนักงานตํารวจใหมีความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรแลวแตงตัง้ใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ก็ได 
 กฎหมายไมไดบังคับวาจะตองแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่จากขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ อยางไรก็ตามรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดคุณสมบัติของพนักงาน
เจาหนาที่เพิ่มเติมไดอีก 
 
 
 



 ๔๙ 

สถานะและอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 

  มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 “พนักงานเจาหนาที่” มีอํานาจทุกอยางตามที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามี แตมีอํานาจสืบสวนสอบสวน
เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น 
 อํานาจหนาที่  ที่กํ าหนดไว โดยเฉพาะสํ าหรับพนักงานเจ าหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
 (๑) อํานาจในการสืบสวนและสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดและหาตัวผูกระทําผิดตามมาตรา ๑๘ 
 (๒) อํานาจในการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๑๘ 
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ซึ่งมาตรา ๑๙ กําหนดวาจะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนที่
พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการ 
 (๓) อํานาจในการยื่นคํารอง (ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี) ตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจ
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๒๐ 
 (๔) อํานาจในการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําสั่งหามจําหนาย
หรือเผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามมาตรา ๒๑ 
 (๕) อํานาจในการสั่งใหผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกิน
เกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๒๖ 
 ทั้งนี้ ตองอยาลืมวาถึงแมกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แตก็จะตองเปนเรื่องความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น 
 
 



 ๕๐ 

ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปดเผยหรือ
สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ใหแก
บุคคลใด  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อ
ประโยชน ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับ
พนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล  

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ  

ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมาจากการใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ เปนกรณีที่กระทําไปเพื่อ
ประโยชนในการใชเปนพยานหลักฐานในการสืบสวนและสอบสวนความผิดตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น ดังนั้นจึงหามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปดเผยหรือสงมอบ
ขอมูลดังกลาวใหแกบุคคลใด เวนแตเปนกรณีที่กระทําไปเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่นั้นเองเกี่ยวกับการ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

อยางไรก็ตามเพื่อเปดชองใหสามารถนําขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ไปใช
เพื่อประโยชนอยางอื่นได เชนเพื่อใชในการดําเนินคดีอาญาอื่นหรือเพื่อใชในเรื่องความ
รวมมือระหวางประเทศตามสนธิสัญญาหรือขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาคี กฎหมาย
กําหนดใหจะตองเปนการกระทําตามคําสั่งของศาลหรือไดรับอนุญาตจากศาล สวนใน
ปญหาวาจะขออนุญาตจากศาลใดนั้น นาจะหมายถึงศาลที่พนักงานเจาหนาที่ผูจะ
เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรอยูในเขตอํานาจ 



 ๕๑ 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งหมายถึงกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่กระทําไปโดยเจตนา 
          สวนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดมีเจตนาแตกระทําโดยประมาทเปนเหตุให
ผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ จะตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓ ดังนี้ 

มาตรา ๒๓  พนักงานเจาหนาที่ผู ใดกระทําโดย
ประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

             

 
 



บทที่ ๖ 
ความรับผิดของผูใหบริการและบุคคลท่ัวไป 

------------------------------------------- 

ความหมายของผูใหบริการ 

 มาตรา ๓ ใหความหมายของผูใหบริการ ดังนี้ 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต 

หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทาง
ระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลตามอื่น 

 ความหมายของผูใหบริการไดอธิบายไวแลวในบทที่ ๑ 

หนาที่และความรับผิดของผูใหบริการ 

  มาตรา ๑๕  ผู ใหบริการผู ใดจงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 

 ความรับผิดของผูใหบริการตามมาตรา ๑๕ นี้คือการจงใจสนับสนุนหรือยินยอม
ใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของ
ตนซึ่งไดมีการอธิบายไวแลวในบทที่ ๒ 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูล
นั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง



 ๕๓ 

คอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได  

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการ
เทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใช
บริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง  

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด 
อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๒๖ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ กลาวคือผูใหบริการมีหนาที่ตอง
เก็บรักษาขอมูล ๒ ประการ คือ 

(๑) ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ความหมายของขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรปรากฏตามมาตรา ๓ โดยผู

ใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแต
วันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอรแตอาจขยายออกไปไดกรณีที่พนักงานเจาหนาที่
สั่งใหเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณี
พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได 

การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรวาจะ
ใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใดนั้นจะเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ขอมูลผูใชบริการ 
หมายถึง ขอมูลที่บันทึกถึงตัวตนของบุคคลในการเขาใชบริการทางเครือขาย

ของผูใหบริการ ไมวาจะเปนชื่อ สกุล รหัสเลขประจําตัว user name หรือ pin code 
ใดๆ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตอง
เก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ผูใหบริการผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ คือไมเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร หรือขอมูลผูใชบริการจะตองระวางโทษตามวรรคสี่ คือปรับไมเกินหาแสนบาท 



 ๕๔ 

ความรับผิดของบุคคลทั่วไป 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของผูใชบริการ ที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผู
หนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บุคคลทั่วไปซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แต
หากไปไดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลผูใชบริการ
ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาจากการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘ แลวเปดเผยขอมูล
นั้นตอผูหนึ่งผูใดจะมีความผิดและตองรับโทษตามมาตรานี้ 
 สวนกรณีที่ผูนั้นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอรดวยการกระทําของตนเองก็อาจมี
ความผิดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ไดเชนกัน   

มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ 
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองแสนบาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกิน
วันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 การที่พนักงานเจาหนาที่หรือศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือ
การที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ ไมจําเปนวาจะตองสั่งกับผูกระทําความผิดหรือผู
ใหบริการ ดังนั้นจึงอาจเปนการสั่งกับบุคคลที่เกี่ยวของ เชนผูครอบครองหรือควบคุม
ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรก็ได 
 การไมปฏิบัติตามคําสั่งเชนวานี้ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท และปรับไม
เกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง หมายความวาศาลมีอํานาจพิจารณา
ปรับเปนจํานวนเงินไมเกินสองแสนบาท และจะกําหนดคาปรับรายวันหลังจากนั้นอีก
วันละไมเกินหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง แตถาไดปฏิบัติตามคําสั่งแลวกอนที่
ศาลจะพิจารณา ศาลก็จะกําหนดคาปรับรายวันอีกไมได 



 

บทที่ ๗ 
บทสรุป 

------------------------------------------- 
  

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เปน
บทบัญญัติของกฎหมายที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมอยางมาก คอมพิวเตอรมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยใน
หลายรูปแบบและไดมีการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสาร เปนเครื่องมือในการบันทึก
ที่สามารถดึงขอมูลกลับได ตลอดจนการประมวลผลที่ถูกตองแมนยําทางคณิตศาสตร 
 อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรเกิดขึ้นใน ๒ ลักษณะ  

ลักษณะแรก  คือ  อาชญากรรมที่ ก ระทํ าต อ ระบบคอมพิ ว เตอร และ
ขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งไดแกการเขาไปแทรกแซง ทําลาย ทําใหเปล่ียนแปลง ทําให
เสียหายในระบบคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร 

ลักษณะที่สอง คือ การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือประกอบอาชญากรรมซึ่งเปน
อาชญากรรมที่มีผลกระทบรายแรงและขยายวงกวางเพราะการแพรหลายของ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นไมมีพรมแดนและมีอยูอยางตอเนื่องตลอดไปที่อยูในระบบ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญใน ๒ สวน สวนแรกเรียกวาเปนกฎหมายสาร
บัญญัติที่เปนการกําหนดองคประกอบความผดิในอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับคอมพวิเตอร 
การกําหนดกฎหมายในสวนที่เปนบทบัญญัติความผิดตางๆ นั้นไมนาจะมีปญหาเทาใดนัก 
เพราะหลักการใชกฎหมายอาญานั้นตองตีความโดยเครงครัด หากมีกรณีใดบางที่อาจหลุด
หลงไปเนื่องจากการกําหนดองคประกอบความผิดที่ไมชัดเจนพอก็อาจแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายนี้ไดในภายหลัง การที่กลาวเชนนี้ไมไดหมายความวาการพิจารณายกราง
กฎหมายในสวนนี้ไมไดมีการพิจารณาใหรอบคอบ แตผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการยกรางนี้
คงไดพิจารณาเห็นวา นับวันคอมพิวเตอรมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมาก
ขึ้นโดยเฉพาะคนรุนใหม ดังนั้นโอกาสที่บุคคลเหลานี้ซึ่งตองใชคอมพิวเตอรเปนประจําจะ
ไปกระทําการที่เปนความผิดไดโดยงาย ดังนั้นองคประกอบความผิดที่สําคัญและจําเปน
เสมอสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือคําวา “โดยมิชอบ” ซึ่งจะเปนเสนแบง
ที่ดีระหวางการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมาย 



 ๕๖ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปนความผิดอาญาซึ่งหากนําความผิดสวนนี้ไป
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะเดียวกับความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกสก็จะทําใหกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีหรือกฎหมายวิธี
พิจารณาหรือที่เรียกวากฎหมายวิธีสบัญญัตินั้นตองใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชนกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง
เปนหลัก แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสรางกลไกพิเศษข้ึนมาโดยมี “พนักงาน
เจาหนาที่” ซึ่งไดแกบุคคลที่มีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาทําหนาที่ใน
การสืบสวนและสอบสวนโดยมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งตองใช
วิธีการทางคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรสําหรับพิสูจนการกระทํา
ความผิดและหาตัวผูกระทําผิด 

พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมี “พนักงานเจาหนาที่” โดยใหมีฐานะเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
แตขณะเดียวกันพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดตัดอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดวยเหตุผล ๒ ประการ ประการแรกคือ 
อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีหลายเรื่องยังคงควรเปนของพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญอยูดวยไมวาการจับ ควบคุมตัว รวมทั้งการรับแจงความรองทุกข รวม
ตลอดไปถึงการทําสํานวนการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ สวนสิ่งที่เจา
พนักงานอื่นไมมี คืออํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เปนหลัก ประการที่
สองคือ การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมักจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นในลักษณะของการกระทําความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทงตางวาระกัน ซึ่งความผิดฐานอื่นนั้นไมอยูในอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

การจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ซึ่งเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกันระหวาง
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กับเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งเปนเรื่องยาก ดังนั้นจึงไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๙ วาให
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการประสานงานระหวาง
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้กับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญใน
เรื่องการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนการสอบสวนและการดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 



 ๕๗ 

ดังนั้นการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับการวางระเบียบตามมาตรา ๒๙ ดังกลาว และมีขอสังเกตวาระเบียบ
ดังกลาวที่จะตองออกรวมกันนั้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับการประสานงานในเรื่องการ
ดําเนินคดีระหวาง “พนักงานเจาหนาที่” ตามพระราชบัญญัตินี้กับ “เจาพนักงาน” ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น แตถาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่ง หนวยงานนั้นยอมมีอํานาจออกระเบียบเพื่อบังคับใชกับ “พนักงาน
เจาหนาที่” หรือ “เจาพนักงาน” ในสังกัดของตนไดเอง  

ขอดีของการที่มาตรา ๒๙ กําหนดใหออกเปนระเบียบเรื่องการประสานงานทํา
ใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัว โดยสามารถแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสมและอาจออกเปนระเบียบเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดได หรือเมื่อมีปญหาขอ
สงสัยในวิธีปฏิบัติตางๆ ก็อาจออกระเบียบแกไขเพิ่มเติมมาไดเปนระยะๆ ตามความ
เหมาะสมและจําเปน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญใหรัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลควรเตรียมการในเรื่องการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่
เกี่ยวของซึ่ งตองออกตามความในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหทันกอนราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช 

(๒) รัฐบาลควรพิจารณาจัดตั้งหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ทํานองเดียวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตรของกระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงาน
นิติวิทยาศาสตรตํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(๓) เนื่องจากรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีผลกระทบโดยตรงตอผูใหบริการและผูใชบริการ ดังนั้นเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวไดทราบถึงสาระสําคัญในร างพระราชบัญญัติฉบับนี้  จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลดังกลาวรับทราบดวย 

โดยสรุป การดําเนินการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพจะตองมีการออกกฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรติดตาม
การออกกฎหมายลําดับรองดังกลาวตอไป 



 ๕๘ 

ในสวนที่เกี่ยวกับ “พนักงานเจาหนาที่” ก็นาเปนหวงเพราะพนักงานเจาหนาที่
เปนกลไกสําคัญในการสืบสวนสอบสวนความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรมี
สังกัดของหนวยงานใหชัดเจน เชนในชั้นแรกอาจตั้งเปนลักษณะของสํานักงานชั่วคราว
สังกัดอยูในสังกัดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอน เพื่อที่
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจะไดประสานงานไดอยางถูกตอง รวมทั้งการตองอาศัย
เจาหนาที่ตํารวจหรือเจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมาฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปน 
“พนักงานเจาหนาที่” เพื่อใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ ซึ่งกําหนดไวเปนพิเศษสําหรับ 
“พนักงานเจาหนาที่” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น 

ผูเขียนในฐานะที่เปนผูมีสวนในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในชั้นกรรมาธิการ
วิสามัญของสภานิติบัญญัติแหงชาติหวังวากฎหมายฉบับนี้จะมีสวนสรางเสริม
สังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนาตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
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California at Hastings วิธีดําเนินคดีอาญาจาก U.S. Department of Justice และ
ประกาศนียบัตรทรัพยสินทางปญญาจาก World Intellectual Property Organisation 
นอกจากนั้นยังจบหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
(วปอ. ๔๑)  

นายพรเพชร  วิชิตชลชัย รับราชการครั้งแรกในตําแหนงนิติกร สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตอมาไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ ตางประเทศ
ตามความตองการของศาลยุติธรรม จึงไดโอนมารับราชการตุลาการกวา ๓๐ ป และเคย
ดํารงตําแหนงผูพิพากษาทั้งในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา ปจจุบันดํารง
ตําแหนงประธานศาลอุทธรณภาค ๔ ในสวนที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เปนอาจารยสอน
กฎหมายวิชากฎหมายลักษณะพยานทั้ งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยหลายแหงรวมทั้งที่สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา มี
ผลงานตํารา งานวิจัยและบทความทางวิชาการหลายเรื่อง นอกจากนั้นปจจุบันยังเปน
บรรณาธิการหนังสือคําพิพากษาศาลฎีกาของสํานักงานศาลยุติธรรมดวย 
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