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บทท่ี 7 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม 

 
7.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 เนื่องจากในปใจจุบันระบบคอมพิวเตอรแไดเป็นสวนส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิต
ของมนุษยแ หากมีผูกระท าดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรแไมสามารถท างานตามค าส่ังท่ีก าหนดไว หรือ
ท าใหการท างานผิดพลาดไปจากค าส่ังท่ีก าหนดไว ใชวิธีการใดๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือ ท าลายขอมูลของ
บุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรแโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรแเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ 
หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าดังกลาว จึงจ าเป็นตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 หรือสรุปเจตนารมณแไดวา “เพื่อก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษ ก าหนดอ านาจเจาหนาท่ีของ
พนักงานเจาหนาท่ี และก าหนดหนาท่ีของผูใหบริการ”  

7.1.1 พนักงานเจาหนาท่ี 

เพื่อใหการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 มีความชัดเจนและเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดก าหนด
หลักเกณฑแเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี ดังตอไปนี้ [1] 

ขอ (1) “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตง ต้ังใหปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ขอ (2) พนักงานเจาหนาท่ี ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรแ  

(2) ส าเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรแ วิทยาศาสตรแ 
วิทยาการคอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตรแ นิติศาสตรแ รัฐศาสตรแ 
หรือรัฐประศาสนศาสตรแ  

(3) ผานการอบรมทางดานความมั่ นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information Security) สืบสวน สอบสวน และการพิสูจนแหลักฐานทาง
คอมพิวเตอรแ (Computer Forensics)  
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(4) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปีในต าแหนงเจาหนาท่ีตรวจ
พิสูจนแพยานหลักฐานท่ีเป็นขอมูลคอมพิวเตอรแ หรือพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกสแ 

ข. ส าเร็จการศึกษาตามขอ 2 (2) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณแท่ี
เป็นประโยชนแตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตส าเร็จ
การศึกษาดังกลาวไมนอยกวาส่ีปี  

ค. ส าเร็จการศึกษาตามขอ 2 (2) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลไดเป็นเนติ
บัณฑิตตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
และมีประสบการณแท่ีเป็นประโยชนแตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
นี้นับแตส าเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามปี  

ง. ส าเร็จการศึกษาตามขอ 2 (2) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณแท่ี
เป็นประโยชนแตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตส าเร็จ
การศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองปี 

จ. เป็นบุคคลท่ีท างานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
การตรวจพิสูจนแหลักฐานทางคอมพิวเตอรแ หรือมีประสบการณแในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอรแไมนอยกวาสองปี 

ขอ (3) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนแของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ จ าเป็นตองมีบุคลากรซึ่งมีความรู ความ
ช านาญ หรือประสบการณแสูง เพื่อด าเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระท าผิด
หรือคดีเชนวานั้น หรือเป็นบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน รัฐมนตรีอาจยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 2 ไมวาท้ังหมด หรือบางสวนส าหรับการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใด
เป็นการเฉพาะก็ได 

ขอ (4) การแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพนักงานเจาหนาท่ี ใหแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตามขอ 2 หรือขอ 3 โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมินความรู
ความสามารถ หรือทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑแท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
การแตงต้ังบุคคลใดเป็นพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ด ารงต าแหนง 

ขอ (5) พนักงานเจาหนาท่ีตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 

(2) เป็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูด ารงต าแหนงท่ีรับผิดชอบในการ
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บริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(3) เป็นผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

(4) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะท าผิดวินัย หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเป็นพนักงานเจาหนาท่ี เพราะมี
ความประพฤติเ ส่ือมเสีย บกพรอง หรือไม สุจริตตอหนาท่ี หรือหยอน
ความสามารถ 

(5) ไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ าคุก เวนแตเป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(6) ตองค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลใหทรัพยแสินตกเป็นของแผนดิน เพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยแสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

ขอ (6) พนักงานเจาหนาท่ีพนจากต าแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ าคุก 

(4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 5 

(5) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอ
หนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 

(6) ครบวาระการด ารงต าแหนง [1] 

7.1.2 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้มีผลกับผูใชคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตท่ัวไป เพราะหากกระท าความผิด
จะดวยต้ังใจหรือไม ก็อาจมีผลกระทบไดในสวนของผูใหบริการ ซึ่งรวมไปถึงหนวยงานตางๆ ท่ีเปิดบริการ
อินเทอรแเน็ตใหแกผูอื่น หรือกลุมพนักงาน นักศึกษาในองคแกรก็ตองมีภาระหนาท่ีหลายอยาง ในฐานะ “ผู
ใหบริการ” 

ผูใชคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตควรจะทราบและระมัดระวังในส่ิงท่ีผูใชอินเทอรแเน็ตไมควร
ท า 9 ประการ  

1. อยาบอก password ของทานแกผูอื่น 

2. อยาใหผูอื่นยืมใชเครื่องคอมพิวเตอรแ หรือโทรศัพทแเคล่ือนท่ีเพื่อเขาอินเทอรแเน็ต 

3. อยาติดต้ังระบบเครือขายไรสายในบานหรือท่ีท างาน โดยไมใชมาตรการการตรวจสอบ
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ผูใชงานและการเขารหัสลับ 

4. อยาเขาสูระบบดวย user ID และ password ท่ีไมใชของตนเอง 

5. อยาน า user ID และ password ของผูอื่นไปใชงานหรือเผยแพร 

6. อยาสงตอซึ่งภาพ ขอความ หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีผิดกฎหมาย 

7. อยากด “remember me” หรือ “remember password” ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรแ
สาธารณะ และอยา log-in เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเครื่องสาธารณะ ถาหากไมมี
ความเช่ียวชาญทาง computer security 

8. อยาใช WiFi (Wireless LAN) ท่ีเปิดใหใชฟรี โดยปราศจากการเขารหัสลับขอมูล 

9. อยาท าผิดตามมาตรา 14 ถึง มาตรา16 ไมวาโดยบังเอิญ หรือโดยรูเทาไมถึงการณแ 

7.1.3 ลักษณะการกระท าความผิด 

 

ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด 
ตามกฎหมาย 

บทลงโทษ ประเภทภัยคุกคาม/ตัวอย่าง
การกระท าความผิด 

1. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแ
ของผูอื่นท่ีมีมาตรการปูองกันโดยมิ
ชอบ (มาตรา 5) 

จ าคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

Hack ระบบ 

2. การลวงรูและเปิดเผยวิธีการ
เข า ถึ ง ร ะบบคอมพิ ว เ ตอรแ ท่ี มี
มาตรการปูองกันของผูอื่นโดยมิ
ชอบ (มาตรา 6) 

จ าคุกไมเกิน 1 ปี หรือปรับไม
เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

การบอกรหัสผาน หรือวิธีการเขา
สูระบบคอมพิวเตอรแของผูอื่นให
บุคคลท่ีสามทราบ 

3. การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรแ
ของผูอื่นท่ีมีมาตรการปูองกันโดยมิ
ชอบ (มาตรา 7) 

จ าคุกไมเกิน 2 ปี หรือปรับไม
เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

การปลดล็อกไฟลแขอมูลท่ีเขารหัส
ไว 

4. ดักรับขอมูลคอมพิวเตอรแของ
ผูอื่นท่ีอยูระหวางการสงในระบบ
คอมพิวเตอรแโดยมิชอบ (มาตรา 8) 

จ าคุกไมเกิน 3 ปี หรือปรับไม
เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

การ sniff 
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ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด 
ตามกฎหมาย 

บทลงโทษ ประเภทภัยคุกคาม/ตัวอย่าง
การกระท าความผิด 

5. รบกวนขอมูลคอมพิวเตอรแของ
ผูอื่นโดยมิชอบ (ท าลาย แกไข 
เปล่ียนแปลงขอมูล (มาตรา 9) 

จ าคุกไมเกิน 5 ปี หรือปรับไม
เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 

ซอนไฟลแ ลบขอมูล แกไข น า
ขอมูลของผูอื่นไปเขารหัส 

6. การรบกวน (ขัดขวาง ระงับ) 
การท างานของระบบคอมพิวเตอรแ
ของผูอื่นโดยมิชอบ (มาตรา 10) 

จ าคุกไมเกิน 5 ปี หรือปรับไม
เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 

การท า Denial of Service 

7. สแปมเมล (เป็นการสงโดย
ปกปิดแหลงท่ีมาของการสงอีเมล) 
(มาตรา 11) 

ปรับไมเกิน 100,000 บาท อี เมลเ ชิญชวนท าธุ รกิจ ขาย
สินคา 

8.ท าการรบกวนขอมูลคอมพิวเตอรแ
หรือระบบคอมพิวเตอรแของผูอื่น
และมีผลใหเกิดความเสียหายกับ
ประชาชน หรือความมั่นคงของ
ประเทศ (มาตรา 12) 

จ าคุกตั้งแต 3-15 ปี ปรับไมเกิน 
200,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ แตถาท าใหมีการเสียชีวิต
ตองจ าคุกตั้งแต 10-20 ปี 

รบกวนระบบคอมพิว เตอรแ ท่ี
ควบคุมจราจร หรือการบิน 

9. จ าหนาย หรือเผยแพรชุดค าส่ังท่ี
ใชในการกระท าผิด (ต้ังแตขอ 1-7) 

จ าคุกไมเกิน 1 ปี หรือปรับไม
เกิน 20,000 บาท 

แจกโปรแกรมท่ีใชในการแฮค 
ระบบ 

10. ลงขอมูลคอมพิวเตอรแปลอม
หรื อ เ ท็ จ  และท า ให ผู อื่ น หรื อ
ประชาชนเสียหาย (มาตรา 14(1)) 

จ าคุกไมเกิน 5 ปี หรือปรับไม
เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 

ลงขอมูลขายสินคาโดยไมมีสินคา
จริง เพื่อใหผูซื้อโอนเงินมาให 
เป็นตน 

11. ลงขอมูลคอมพิวเตอรแเท็จท่ี
นาจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
ความมั่นคงของประเทศ หรือสราง
ความต่ืนตระหนก (มาตรา 14(2)) 

เหมือนขอ 10 เขียนกระทูวาจะมีแผนดินไหว 
หรือน้ าทวมใหญในกรุงเทพฯ 

12. ลงขอมูลคอมพิวเตอรแท่ีถือเป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญา ใน

เหมือนขอ 10 สงอีเมล หรือเขียนกระทูขมขู ท่ี
จะวางระเบิดสถานท่ีราชการ 
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ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด 
ตามกฎหมาย 

บทลงโทษ ประเภทภัยคุกคาม/ตัวอย่าง
การกระท าความผิด 

สวนความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
หรือการกอการราย (มาตรา 14(3)) 

13. ลงขอมูลคอมพิวเตอรแท่ีลามก 
(มาตรา 14(4)) 

เหมือนขอ 10 ลงภาพ หรือวิดีโอลามกอนาจาร 

14. การเผยแพร หรือสงตอขอมูล
ตามขอ 10 - 13 (มาตรา 14(5)) 

เหมือนขอ 10 การสงตอขอความ ขาวลือ หรือ
ภาพลามกไปทางอีเมล 

15. ผูใหบริการใหการสนับสนุน 
หรือยินยอมใหมีการท าผิดตามขอ 
10 - 14 (มาตรา 15) 

เหมือนขอ 10   

16. การตัดตอภาพของผูอื่น ท าให
ผูถูกตัดตอภาพเสียหาย (มาตรา 
16) 

จ าคุกไมเกิน 3 ปี หรือปรับไม
เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

  

ตารางที่ 7.1.3 แสดงลักษณะการกระท าความผิด มาตรการกระท าความผิดตามกฎหมาย 

7.1.4 ลักษณะการกระท าความผิดในมุมมองด้านเทคนิค 

ในลักษณะการกระท าความผิด จะสามารถแบงใหสอดคลองกับหมวดหมูฐานความผิดได 
เชนกัน 

 1) การกระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
 1.1)  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 1 

 สปายแวรแ (Spyware), สนิฟเฟอรแ (Sniffer) มีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย 
และความเสียหายคือ การสอดแนมขอมูลสวนตัว การแอบดักฟใง packet [35] ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด
มาตรา 5 เขาถึงระบบคอมพิวเตอรแ , มาตรา 6 เปิดเผยมาตรการปูองกันระบบ , มาตรา 7 เขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอรแ และมาตรา 8 ดักรับขอมูลคอมพิวเตอรแ 

 1.2)  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 2 

 การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน Viruses, Worms, Trojan 
Horses มีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ การต้ังเวลาใหโปรแกรมท าลาย
ขอมูลคอมพิวเตอรแหรือระบบคอมพิวเตอรแ, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างานผิดปกติไปจากเดิม หรือหยุด
ท างาน (Denial of Service) ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 9 แกไข/เปล่ียนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรแ, 
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มาตรา 10 รบกวน/ขัดขวางระบบคอมพิวเตอรแ 
 1.3)  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 3 

 การท าสแปม (Spamming) ปกปิด/ปลอมแปลงแหลงท่ีมา ผลกระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรแตามปกติ อาจถึงขั้นท าใหเป็น 
Zombie ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 11 สแปมเมล 

1.4  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 4 

BOT หรือ Botnet ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ 
ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ, ความปลอดภัยสาธารณะ , การบริการ
สาธารณะ อาจเกิดสงครามขอมูลขาวสาร (Information Warfare) [35] ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 
12  เหตุฉกรรจแ อันเกิดจากการกระท าขางตน (1) แกประชาชน (2) ความมั่นคง 

1.5  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 5 

Hacking Tools, Spam Tools ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย
คือ สอดแนมขอมูลสวนตัว, การแอบดักฟใง packet, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างานผิดปกติไปจากเดิม 
หรือหยุดท างาน (Denial of Service) อันเป็นผลจากการเผยแพรเครื่องมือดังกลาว ซึ่งจะเทียบไดกับฐาน
ความผิด มาตรา 13 การจ าหนายหรือเผยแพรชุดค าส่ังไมพึงประสงคแ 

 2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการกระท าความผิด 
 2.1  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 6 

การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน  Viruses, Worms, Trojan 
Horses, Phishing, ยุยง, หลอกลวง, ภาพลามก ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ 
การตั้งเวลาใหโปรแกรมท าลายขอมูลคอมพิวเตอรแหรือระบบคอมพิวเตอรแ, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างาน
ผิดปกติไปจากเดิม หรือหยุดท างาน (Denial of Service) หรือท าใหเกิดความวุนวายตอเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 14 การน าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแ
ปลอม/ เท็จ /ภัยตอความมั่นคง/ ลามก /หรือการสงตอขอมูล (forward) นั้น 

 2.2  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 7 

การสนับสนุน สงเสริม การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน  Viruses, 
Worms, Trojan Horses, Phishing, ยุยง, หลอกลวง, ภาพลามก ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และ
ความเสียหาย คือ เกิดความเสียหายตอผูอื่น ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 15 ความรับผิดฐาน
สนับสนุนการกระท าความผิดของผูใหบริการ จงใจสนับสนุนและยินยอม 

 2.3  กลุมตัวอยางรูปแบบการกระท าความผิด กลุมท่ี 8 

การตัดตอภาพ ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ ผูถูกกระท า
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย ซึ่งจะเทียบไดกับฐานความผิด มาตรา 16 การตัดตอภาพ เป็นเหตุใหถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย 
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7.1.4 ขั้นตอนการด าเนินคดีและการจับกุม 

ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีกับผูกระท า
ความผิด ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันท่ี 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ (1) ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การท าส านวนสอบสวนและ
ด าเนินคดีกับผูกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550” 

ขอ (2) ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป 

ขอ (3) ในระเบียบนี้ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 

“พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอ านาจและหนาท่ี
ท าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน” หมายความวา การท่ีพนักงานเจาหนาท่ีและหรือ
พนักงานสอบสวนไดใหความเห็นหรือค าแนะน า และหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน
ต้ังแตช้ันเริ่มการสอบสวนในคดี โดยใหเริ่มด าเนินการนับแตโอกาสแรกเทาท่ีจะพึง
กระท าได 

“การสอบสวนรวมกัน” หมายความวา การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 

ขอ (4) ใหพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานสอบสวนเป็นผูรับค ารองทุกขแหรือค ากลาวโทษ 
ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หรืออาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นภายในเขต
อ านาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตน และเป็น
ความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวด 1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 

ขอ (5) ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไดรับค ารองทุกขแ หรือค ากลาวโทษตามขอ 4 แลวให
พนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อประโยชนแในการแสวงหา
พยานหลักฐานประกอบการกระท าความผิด 

ขอ (6) ในการจับ ควบคุม และคน เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีประสานมายังพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหนาท่ีตอไป 
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ขอ (7) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับ
การกระท าความผิดตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 โดยใหมีการปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน 
และการสอบสวนรวมกัน และมีหนาท่ีสงมอบพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดท้ังหมด
ใหกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบจนกวาการสอบสวนในคดีนั้นจะเสร็จส้ิน 

ขอ (8) เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวนเสร็จส้ินแลว
ใหพนักงานสอบสวนเป็นผูท าความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี ลงลายมือช่ือ 
และสงส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในทองท่ีท่ีมีเขตอ านาจ เพื่อ
พิจารณาส่ังการตอไป 

ขอ (9) บรรดาการใดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีและหรือพนักงานสอบสวนไดด าเนินการไปแลว
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 
กอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหใชระเบียบนี้บังคับ [11] 

3.1.10 เมื่อพบการกระท าความผิดสามารถรองเรียนไดท่ี 

- ส านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

- ศูนยแจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแ 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

หากตองการด าเนินคดีอาญา สามารถรองเรียนไดท่ี 

- กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) 

- ส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 

- ส านักปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
7.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ พ.ศ. 2544 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ภ.ร. ใหไว ณ วันท่ี 
2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นปีท่ี 56 ในรัชกาลปใจจุบัน  
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ พ.ศ. 2544" 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนก าหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตนไป 
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 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยแท่ีด าเนินการโดยใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแ เวนแตธุรกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดมิใหน าพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแตบางสวนมา
ใชบังคับ 
 ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดท่ีก าหนดขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภค 
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการด าเนินงานของรัฐตามท่ีก าหนดใน หมวด 4 มาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
  "ธุรกรรม" หมายความวา การกระท าใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชยแ หรือในการ
ด าเนินงานของรัฐตามท่ีก าหนด ใน หมวด 4 
  "อิเล็กทรอนิกสแ" หมายความวา การประยุกตแใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ ไฟฟูา คล่ืนแมเหล็กไฟฟูา 
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตแใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก 
หรืออุปกรณแท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตแใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
 "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ" หมายความวา ธุรกรรมท่ีกระท าขึ้นโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ
ท้ังหมด หรือแตบางสวน 
 "ขอความ" หมายความวา เรื่องราว หรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข 
เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดท่ีส่ือความหมายไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ 
"ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ" หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแ เชน วิธีการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ โทรเลข โทรพิมพแ 
หรือโทรสาร 
  "ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ" หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณแอื่นใดท่ีสรางขึ้น
ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแซึ่งน ามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อแสดงความสัมพันธแระหวาง
บุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อระบุตัวบุคคลผูเป็นเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ี
เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
  "ระบบขอมูล" หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแ ส าหรับสราง สง 
รับ เก็บรักษา หรือประมวล ผลขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
  "การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ" หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแระหวางเครื่อง คอมพิวเตอรแโดยใชมาตรฐานท่ีก าหนดไวลวงหนา 
  "ผูสงขอมูล" หมายความวา บุคคลซึ่งเป็นผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสแกอนจะมีการเก็บรักษา
ขอมูลเพื่อสงไปตามวิธีการ ท่ีผูนั้นก าหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสแดวยตนเอง 
หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสแในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีเป็นส่ือกลาง
ส าหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น 
  "ผูรับขอมูล" หมายความวา บุคคลซึ่งผูสงขอมูลประสงคแจะส งขอมูลอิเล็กทรอนิกสแให และไดรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีเป็นส่ือกลางส าหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น 
  "บุคคลท่ีเป็นส่ือกลาง" หมายความวา บุคคลซึ่งกระท าการในนามผูอื่นในการสง รับ หรือเก็บรักษา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแอันใด อันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นท่ีเกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น 
  "ใบรับรอง" หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเช่ือมโยงระหวาง
เจาของลายมือช่ือกับขอมูล ส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ 
  "เจาของลายมือช่ือ" หมายความวา ผูซึ่งถือขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ และสราง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแนั้น ในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น 
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  "คูกรณีท่ีเกี่ยวของ" หมายความวา ผูซึ่งอาจกระท าการใด ๆ โดยขึ้นอยูกับใบรับรองหรือ ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ 
  "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น และมีฐานะ
เป็นกรมราชการสวนภูมิ ภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ านาจ หนาท่ีด าเนินงานของรัฐไมวา
ในกรณีใด ๆ 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ 
  "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
 มาตรา 5 บทบัญญัติ มาตรา 13 ถึง มาตรา 24 และบทบัญญัติ มาตรา 26 ถึง มาตรา 31 จะตกลง
กันเป็นอยางอื่นก็ได 
 มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ  
  มาตรา 7 หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด เพียงเพราะ
เหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูป ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
  มาตรา 8 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหง มาตรา 9 ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหการใดตองท าเป็น
หนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือ มีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดท าขอความข้ึนเป็นขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ี
สามารถเขาถึงและน ากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปล่ียนแปลง ใหถือวาขอ ความนั้นไดท าเป็นหนังสือ มี
หลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแลว 
  มาตรา 9 ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือช่ือในหนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นมีการลงลายมือ
ช่ือแลว ถา 
   (1) ใชวิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจาของลายมือช่ือ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือช่ือ
รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นวาเป็นของตน และ 
   (2) วิธีการดังกลาวเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคแของการสราง หรือสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ โดยค านึงถึงพฤติการณแแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี    
 มาตรา 10 ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหน าเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพท่ีเป็นมาแตเดิม
อยางเอกสารตนฉบับ ถาไดน าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตามหลักเกณฑแดังตอไปนี้ ใหถือวา
ไดมีการน าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสาร ตนฉบับตามกฎหมายแลว 
   (1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแไดใชวิธีการท่ีเช่ือถือไดในการรักษาความถูกตอง ของขอความต้ังแต
การสรางขอความเสร็จสมบูรณแ และ 
   (2) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 
  ความถูกตองของขอความตาม (1) ใหพิจารณาถึงความครบถวนและไมมีการเปล่ียนแปลงใดของ
ขอความ เวนแตการรับรอง หรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดตามปกติในการ
ติดตอส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผลตอความถูกตองของขอความนั้น 
  ในการวินิจฉัยความนาเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (1) ใหพิเคราะหแถึง
พฤติการณแท่ีเกี่ยวของท้ังปวง รวมท้ังวัตถุประสงคแของการสรางขอความนั้น 
  มาตรา 11 หามมิใหปฏิเสธการรับฟใงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแเป็นพยานหลักฐาน ในกระบวนการ
พิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะ เหตุวาเป็นขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
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  ในการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแจะเช่ือถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหแถึง
ความนาเช่ือถือของลักษณะหรือ วิธีการท่ีใชสราง เก็บรักษา หรือส่ือสารขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ลักษณะ หรือ
วิธีการรักษา ความครบถวน และไมมีการเปล่ียนแปลงของขอความ ลักษณะหรือวิธีการ ท่ีใชในการระบุหรือ
แสดงตัวผูสงขอมูล รวมท้ังพฤติการณแท่ีเกี่ยวของท้ังปวง 
  มาตรา 12 ภายใตบังคับบทบัญญัติ มาตรา 10 ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหเก็บรักษาเอกสารหรือ
ขอความใด ถาไดเก็บรักษา ในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตามหลักเกณฑแดังตอไปนี้ ใหถือวาไดมีการเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความตามท่ีกฎหมายตองการแลว 
   (1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นสามารถเขาถึงและน ากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปล่ียนแปลง 
   (2) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นใหอยูในรูปแบบท่ีเป็ฯอยูในขณะท่ีสราง สง หรือ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น หรือ อยูในรูปแบบท่ีสามารถแสดงขอความท่ีสราง สง หรือไดรับใหปรากฏอยาง
ถูกตองได และ 
   (3) ไดเก็บรักษาขอความสวนท่ีระบุถึงแหลงก าเนิด ตนทาง และปลายทางของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแ ตลอดจนวันและเวลาท่ีสงหรือ ไดรับขอความดังกลาว ถามี 
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความท่ีใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคแในการสงหรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
 หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจก าหนดหลักเกณฑแ รายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 
  มาตรา 13 ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญา อาจท าเป็นขอมูลอิเล็กทรอนิกสแก็ได และหามมิให
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่ีสัญญานั้นไดท าค าเสนอหรือค าสนองเป็นขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแ 
  มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกลาวอาจท าเป็นขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแ 
  มาตรา 15 บุคคลใดเป็นผูสงขอมูลไมวาจะเป็นการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแเป็นของ
ผูนั้นในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเป็นขอมูลอิเล็กทรอนิกสแของผูสงขอมูล หากขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแนั้นไดสงโดย 
   (1) บุคคลผูมีอ านาจกระท าการแทนผูสงขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น หรือ 
  (2) ระบบขอมูลท่ีผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอ านาจกระท าการแทนผูสงขอมูลไดก าหนด ไว
ลวงหนาใหสามารถท างานไดโดยอัตโนมัติ 
  มาตรา 16 ผูรับขอมูลชอบท่ีจะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแเป็นของผูสงขอมูลและชอบท่ีจะด าเนินการ
ไป ตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นได ถา 
   (1) ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีไดตกลงกับผูสงขอมูล วาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแเป็นของผูสงขอมูล หรือ 
   (2) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ีผูรับขอมูลไดรับนั้นเกิดจากการกระท าของบุคคลซึ่ง ใชวิธีการท่ีผู
สงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูล อิเล็กทรอนิกสแนั้นเป็นของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรูโดยอาศัย
ความสัมพันธแระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูล หรือผูมีอ านาจกระท าการแทนผูสงขอมูล ความในวรรคหนึ่งมิให
ใชบังคับ ถา 
   (1) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ท่ีผูรับขอมูลไดรับ
นั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับ
แจงนั้น หรือ 
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   (2) กรณีตามวรรคหนึ่ง (2) เมื่อผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นไมใช
ของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูล ไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือด าเนินการตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไว
กอนแลว 
  มาตรา 17 ในกรณีตาม มาตรา 15 หรือ มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล 
ผูรับขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ีรับนั้นถูกตองตามเจตนาของผูสงขอมูล และสามารถ
ด าเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ี
ไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือด าเนินการ ตาม
วิธีการท่ีไดตกลงกันไวกอนแลว 
  มาตรา 18 ผูรับขอมูลชอบท่ีจะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ีไดรับแตละชุดเป็นขอมูลท่ีแยกจากกัน 
และสามารถด าเนินการไป ตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแแตละชุดนั้นได เวนแตขอมูลอิเล็กทรอนิกสแชุดนั้นจะซ้ ากับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสแอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอ นิกสแนั้นเป็นขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแซ้ า หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควรหรือด าเนินการตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไว
กอนแลว 
  มาตรา 19 ในกรณีท่ีตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ไมวาผูสงขอมูลไดรองขอ หรือตก
ลงกับผูรับขอมูล ไวกอนหรือขณะท่ีสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ หรือปรากฏในขอมูลอิเล็กทรอนิกสแใหเป็นไปตาม
หลักเกณฑแดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแในรูปแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบ แจงการรับอาจท าไดดวยการติดตอส่ือสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดยระบบขอมูลท่ี
ท างานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือดวยการกระท าใดๆ ของผูรับขอมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูล 
วาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นแลว 
   (2) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลก าหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตอเมื่อ ไดรับ
การตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแจนกวาผูสงขอมูลจะไดรับการ
ตอบแจงการรับแลว 
   (3) ในกรณีท่ีผูสงขอมูลมิไดก าหนดเงื่อนไขตามความใน (2) และผูสงขอมูลมิไดรับการตอบ
แจงการรับนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด หรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีท่ีมิไดก าหนดหรือ
ตกลงเวลาไว 
   (4) ผูสงขอมูลอาจสงค าบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจงการรับ และ
ก าหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับ ขอมูลตอบแจงการรับ และ 
   (5) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผูสงขอมูลบอก
กลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบท่ีจะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นมิไดมีการสงเลย หรือผูสงขอมูลอาจ
ใชสิทธิอื่นใดท่ีผูสงขอมูลมีอยูได 
  มาตรา 20 ในกรณีท่ีผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐานวา ผูรับขอมูล
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ท่ีเกี่ยวของแลว แตขอสันนิษฐานดังกลาวมิไดถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ีผูรับขอมูล 
ไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแผูสงขอมูลไดสงมา 
  มาตรา 21 ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิ เ ล็กทรอนิกสแนั้นเองวา ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแท่ีผูรับขอมูลไดรับเป็นไปตามขอก าหนดทางเทคนิคท่ีผูสงขอมูลและผูรับขอมูลไดตกลง หรือระบุ
ไวในมาตรฐานซึ่ง ใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแท่ีสงไปนั้น ไดเป็นไปตามขอก าหนดทาง
เทคนิคท้ังหมดแลว 
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 มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้น ไดเขาสูระบบ
ขอมูลท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 
  มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแใหถือวามีผลนับแตเวลาท่ีขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นไดเขาสู
ระบบขอมูลของผูรับขอมูล หากผูรับขอมูลไดก าหนดระบบขอมูลท่ีประสงคแจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ
ไวโดยเฉพาะ ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแมีผลนับแตเวลาท่ีขอมูลอิเล็กทรอนิกสแนั้นไดเขาสูระบบขอมูล
ท่ีผูรับขอมูลไดก าหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสแดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอื่นของผูรับขอมูล ซึ่ง
มิใชระบบขอมูลท่ีผูรับขอมูลก าหนดไว ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแมีผลนับแตเวลาท่ีไดเรียกขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแจากระบบขอมูลนั้น ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลต้ังอยูในสถานท่ี
อีกแหงหนึ่งตางหากจากสถานท่ีท่ีถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตาม มาตรา 24 
  มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ใหถือวาไดสง ณ ท่ีท าการงานของผูสงขอมูล หรือ
ไดรับ ณ ท่ีท าการงาน ของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 
  ในกรณีท่ีผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีท่ีท าการงานหลายแหง ใหถือเอาท่ีท าการงานท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นท่ีท าการงาน เพื่อประโยชนแตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถก าหนดไดวาธุรกรรมนั้น
เกี่ยวของกับท่ีท าการงานแหงใดมากท่ีสุด ใหถือเอาส านักงานใหญเป็นสถานท่ีท่ีไดรับหรือสง ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแนั้น 
  ในกรณีท่ีไมปรากฏท่ีท าการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถิ่นท่ีอยูปกติเป็นสถานท่ีท่ีสง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ 
  ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแโดยวิธีการทางโทรเลข และ
โทรพิมพแ หรือวิธีการส่ือสาร อื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา 25 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแใดท่ีไดกระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเป็น วิธีการท่ีเช่ือถือได  
 
 :: หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  มาตรา 26 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ี
เช่ือถือได 
   (1) ขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแนั้นไดเช่ือมโยงไปยังเจาของลายมือช่ือ โดย
ไมเช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใตสภาพที่น ามาใช 
   (2) ในขณะสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแนั้น ขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ
อยูภายใตการควบคุมของลายมือช่ือ โดยไมมีการควบคุมของบุคคลอื่น 
   (3) การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดแกลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ นับแต เวลาท่ีไดสรางขึ้น 
สามารถจะตรวจพบได และ 
   (4) ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแเป็นไปเพื่อรับรองความ
ครบถวน และไมมีการเปล่ียนแปลงของขอความ การเปล่ียนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแต
เวลาท่ีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเป็นการจ ากัดวาไมมีวิธีการอื่นใดท่ีแสดงไดวาเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ
ท่ีเช่ือถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ 
  มาตรา 27 ในกรณีมีการใชขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ เพื่อสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสแท่ีจะมีผลตาม กฎหมายเจาของลายมือช่ือตองด าเนินการดังตอไปนี้ 
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   (1) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ โดยไมไดรับอนุญาต 
   (2) แจงใหบุคคลท่ีคาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเช่ือวาจะกระท าการใดโดยขึ้นอยูกับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกสแ หรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ ทราบโดยมิชักชา เมื่อ 
   (3) เจาของลายมือช่ือรูหรือควรไดรูวาขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแนั้น สูญ
หาย ถูกท าลาย ถูกแกไข ถูกเปิดเผย โดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
   (4) เจาของลายมือช่ือรูจากสภาพการณแท่ีปรากฏวากรณีมีความเส่ียงมากพอท่ีขอมูลส าหรับ
ใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ สูญ หาย ถูกท าลาย ถูกแกไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
   (5) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ จะตองใชความ
ระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตอง และสมบูรณแของการแสดงสาระส าคัญท้ังหมด ซึ่งกระท าโดย
เจาของลายมือช่ือ เกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการก าหนดในใบรับรอง 
  มาตรา 28 ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ ใหมีผลทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่ง ลงลายมือช่ือ ผูใหบริการออกใบรับรองตองด าเนินการ ดังตอไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนไดแสดงไว 
   (2) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตอง และความสมบูรณแของการแสดง
สาระส าคัญท้ังหมดท่ีตนไดกระท าเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการก าหนดใน
ใบรับรอง 
   (3) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอเท็จจริง
ในการแสดงสาระส าคัญท้ังหมดจาก ใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้ 
    (1) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 
    (2) เจาของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสแในขณะมีการออกใบรับรอง 
    (3) ขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแมีผลใชไดในขณะหรือกอนท่ีมีการ
ออกใบรับรอง 
   (4) จัดใหมีวิธีการเขาถึงโดยสมควร ใหคูกรณีท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบกรณีดังตอไปนี้
จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น 
    (1) วิธีการท่ีใชในการระบุตัวเจาของลายมือช่ือ 
    (2) ขอจ ากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงคแและคุณคาท่ีมีการน าขอมูลส าหรับใชสรางลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกสแหรือใบรับรอง 
    (3) ขอมูลส าหรับใชสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแมีผลสมบูรณแใชได และไมสูญหาย 
ถูกท าลาย ถูกแกไข ถูกเปิดเผย โดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
    (4) ขอจ ากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว 
    (5) การมีวิธีการใหเจาของลายมือช่ือสงค าบอกกลาวเมื่อมีเหตุตาม มาตรา 27 (2) 
    (6) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 
   (5) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการท่ีใหเจาของลายมือช่ือสามารถแจง
ไดตามหลักเกณฑแท่ีก าหนด ตาม มาตรา 27 (2) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้นตองสามารถเพิก
ถอนใบรับรองไดทันการ 
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   (6) ใหระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเช่ือถือไดในการใหบริการ 
  มาตรา 29 ในการพิจารณาความเช่ือถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตาม มาตรา 28 (6) ให
ค านึงถึงกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยแท่ีมีอยู 
  (2) คุณภาพของระบบฮารแดแวรแและซอฟตแแวรแ 
   (3) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น 
   (4) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือช่ือ ท่ีระบุในใบรับรองและผูท่ีอาจ
คาดหมายไดวาจะเป็นคูกรณีท่ีเกี่ยวของ 
   (5) ความสม่ าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 
   (6) องคแกรท่ีใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยูของส่ิง
ท่ีกลาวมาใน (1) ถึง (5) 
   (7) กรณีใด ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  มาตรา 30 คูกรณีท่ีเกี่ยวของตองด าเนินการ ดังตอไปนี้ 
   (1) ด าเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ 
   (2) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแมีใบรับรอง ตองมีการด าเนินการตามสมควร ดังนี้ 
   (3) ตรวจสอบความสมบูรณแของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 
   (4) ปฏิบัติตามขอจ ากัดใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับใบรับรอง 
  มาตรา 31 ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตองค านึงถึง 
   (1) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสราง หรือใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ หรือ 
   (2) สถานท่ีท าการงานของผูออกใบรับรอง หรือเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ 
  ใบรับรองท่ีออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศ เชนเดียวกับใบรับรองท่ีออกใน
ประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบท่ีเช่ือถือไดไมนอยกวาระบบท่ีเช่ือถือไดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ีสรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายในประเทศ เชนเดียวกับ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ี สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแดังกลาวไดใช
ระบบท่ีเช่ือถือไดไมนอยกวาระบบท่ีเช่ือถือไดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแใดมีความเช่ือถือไดตามวรรคสอง หรือวรรค
สาม ใหค านึงถึงมาตร ฐานระหวางประเทศและปใจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 
  
 :: หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ แตในกรณีท่ี
จ าเป็นเพื่อรักษาความมั่น คงทางการเงินและการพาณิชยแ หรือเพื่อประโยชนแในการเสริมสรางความเช่ือถือและ
ยอมรับในระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ หรือเพื่อปูองกันความเสียหายตอสาธารณชนใหมีการตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสแใดเป็นกิจการท่ีตองแจงให
ทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอนก็ได 
  ในการก าหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให
ก าหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการปูองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการ ประกอบธุรกิจนั้น 
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  ในการนี้ จะก าหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดเป็นผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลในพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวก็ได 
  กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟใงความคิดเห็นของประชาชน
ตามความเหมาะสม และน า ขอมูลท่ีไดรับมาประกอบการพิจารณา 
  มาตรา 33 ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสแใดเป็นกิจการ ท่ีตองแจงใหทราบ หรือตองขึ้นทะเบียน ใหผูท่ีประสงคแจะประกอบธุรกิจดังกลาว
ตองแจง หรือขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกากอนเริ่ม เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจงหรือการขึ้นทะเบียนในวันท่ีไดรับแจงหรือรับข้ึนทะเบียน และใหผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจ
นั้น ไดต้ัง แตวันท่ีไดรับแจงหรือรับขึ้นทะเบียน แตถาพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ตรวจพบในภายหลังวา การแจงหรือขึ้นทะเบียนไมถูกตอง หรือไมครบถวน ใหมีอ านาจส่ังผูแจง หรือผูขึ้น
ทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับค าส่ังดังกลาว 
  ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑแท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาและตาม ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ถาผูแจงหรือผูขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมแกไขการแจงหรือขึ้นทะเบียนใหถูกตอง หรือครบถวนตาม
วรรคสอง หรือฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑแการประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณา
มีค าส่ังลงโทษปรับทางปกครอง ไมเกินหนึ่งลานบาท โดยค านึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระท าผิด และ
ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผูนั้นด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไข ใหถูกตองหรือเหมาะสมได 
  หลักเกณฑแในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองใหเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดและ ถาผูถูก
ลงโทษปรับทางปกครอง ไมยอมช าระคาปรับทางปกครอง ใหน าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณี ไมมีเจาหนาท่ี
ด าเนินการบังคับตามค าส่ัง ใหคณะกรรมการมีอ านาจฟูองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับช าระคาปรับ ในการนี้ 
ถาศาลปกครองเห็นวาค าส่ังใหช าระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับใหมีการยึด หรืออายัดทรัพยแสินขายทอดตลาดเพื่อช าระคาปรับได 
  ในกรณีผูกระท าผิดตามวรรคส่ีไมด าเนินการแกไขตามค าส่ังของคณะกรรมการหรือกระท าความผิดซ้ า
อีก ใหคณะกรรมการมีอ านาจออกค าส่ังหามมิใหผูนั้นประกอบธุรกิจตามท่ีไดแจงหรือขึ้นทะเบียนอีกตอไป 
  มาตรา 34 ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสแกรณีใดเป็น กิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาต ใหผูท่ีประสงคแจะประกอบธุรกิจดังกลาวยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑแและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การคืนใบ อนุญาต และการส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเป็นไปตามหลักเกณฑแท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 
  ในการประกอบธุรกิจ ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑแท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา ประกาศท่ี คณะกรรมการก าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 
  ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตฝุาฝืนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑแการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณาค าส่ังลงโทษปรับทางปกครองไม
เกินสองลานบาท โดยค านึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระท าผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการ
อาจมีค าส่ังใหผูนั้นด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได ท้ังนี้ ใหน าความใน มาตรา 33 วรรค
หา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ถาผูกระท าความผิดตามวรรคส่ีไมด าเนินการแกไขตามค าส่ังของคณะกรรมการหรือกระท าความผิดซ้ า
อีก ใหคณะกรรมการ มีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 :: หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  มาตรา 35 ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าส่ังทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือ
การด าเนินการใด ๆ ตาม กฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาไดกระท าในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแ ตามหลักเกณฑแและวิธีการท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ใหน าพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
และใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑแและวิธีการท่ี กฎหมายใน
เรื่องนั้นก าหนด ท้ังนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดใหบุคคลท่ีเกี่ยวของตองกระท าหรืองดเวนกระท าการใด 
ๆ หรือใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อ ก าหนดรายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได 
  ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจก าหนดใหผูประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสแตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต แลวแต
กรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหน าบทบัญญัติใน หมวด 3 และบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 
 :: หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  มาตรา 36 ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เ ล็กทรอนิกสแ  ประกอบดวยรั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและ ส่ิงแวดลอมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการสรรหาอีกจ านวนสิบสองคน โดยในจ านวนนี้เป็นผูทรงคุณวุฒิ ในดาน
ดังตอไปนี้ดานละสองคน 
   (1) การเงิน 
   (2) การพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ 
   (3) นิติศาสตรแ 
   (4) วิทยาการคอมพิวเตอรแ 
   (5) วิทยาศาสตรแหรือวิศวกรรมศาสตรแ 
   (6) สังคมศาสตรแ 
  ท้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแตละดานตองมาจากภาคเอกชน และใหผูอ านวยการศูนยแเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสแและ คอมพิวเตอรแแหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
  หลักเกณฑแและวิธีการสรรหาและการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง
เป็นคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่ง ใหเป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ใหเลขานุการแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน 
  มาตรา 37 ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ มีอ านาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสแ ตลอดจนการแกไขปใญหา และอุปสรรคท่ีเกี่ยวของ 
   (2) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ 
   (3) เสนอแนะหรือใหค าปรึกษาตอรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
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           (4) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราช กฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (5) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการเป็นเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหนงสามปี 
 กรรมการซึ่งพนจากต าแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  มาตรา 39 นอกจากการพนจากต าแหนงตามวาระตาม มาตรา 38 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ต าแหนง เมื่อ 
           (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี 
หรือหยอนความสามารถ 
   (4) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
            (5) ไดรับโทษจ าคุกโดยตองค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ าคุก เวนแตเป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได
กระท าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ 
  มาตรา 40 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากต าแหนงตาม มาตรา 39 ใหถือวาคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการ เทาท่ีเหลืออยู และใหด าเนินการแตงต้ังกรรมการใหมแทนภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
กรรมการพนจากต าแหนง ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังแทนอยูในต าแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน 
  มาตรา 41 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการท้ังหมดจึงเป็นองคแประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหนาท่ีประธาน ในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันให ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
  มาตรา 42 คณะกรรมการมีอ านาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด แทนคณะกรรมการก็ได ใหน าความใน มาตรา 41 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
  มาตรา 43 ใหศูนยแเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแแหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยี แหงชาติ ท าหนาท่ีเป็นหนวยงานธุรกรรมของคณะกรรมการ 
 
 :: หมวด 6 บทก าหนดโทษ  
  มาตรา 44 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ โดยไมแจงหรือขึ้นทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือโดยฝุาฝืนค าส่ังหาม
การประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตาม มาตรา 33 วรรคหก ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน หนึ่งปี หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  มาตรา 45 ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแโดยไมไดรับใบอนุญาต ตาม 
มาตรา 34 ตองระวาง โทษจ าคุกไมเกินสองปี หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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  มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีกระท าโดยนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล
หรือผูซึ่งมีสวนรวมในการด าเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดในความผิดนั้นดวย เวนแตพิสูจนแไดวา ตนมิไดรู
เห็นหรือมีสวนรวมในการกระท าความผิดนั้น  
 
 *หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีการท าธุรกรรมในปใจจุบันมี
แนวโนมท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการในการติดตอส่ือสารท่ีอาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสแซึ่งมี
ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแดังกลาวมีความ
แตกตางจากวิธีการท าธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปใจจุบัน เป็นอยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับ
สถานะทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแ ใหเสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็น หนังสือ 
การรับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ การใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสแ ตลอดจนการรับฟใง
พยานหลักฐานท่ีเป็นขอมูลอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อเป็นการสงเสริมการท าธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกสแใหนาเช่ือถือ 
และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการท่ัวไปท่ีเคยปฏิบัติอยูเดิม ควรก าหนดใหมี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแท าหนาท่ีวางนโยบายก าหนดหลักเกณฑแเพื่อสงเสริมการท าธุรกรรม
ทาง อิเล็กทรอนิกสแ ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ รวมท้ังมีหนาท่ีในการ
สงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี เพื่อติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐานนาเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปใญหาและอุปสรรค ท่ี
เกี่ยวของ อันจะเป็นการสงเสริมการใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวย
การมีกฎหมายรองรับในลักษณะ ท่ีเป็นเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ จึง
จ าเป็นตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
7.3 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 นอกจากหัวขอตาง ๆ ท่ีกลาวมา ยังมีบทกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 

7.3.1 ความผิดซ่ึงหน้า 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- มาตรา 80 

การกระท าผิดซึ่งหนา ท่ีเรียกวา ความผิดซึ่งหนานั้น ไดแก ความผิดซึ่งก าลังกระท า หรือพบ
ในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระท าความผิดมาแลวสดๆ 

อยางไรก็ดี ความผิดทางอาญาด่ังระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ ใหถือวาความผิดนั้น
เป็นความผิดซึ่งหนา ในกรณี ดังนี้  

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไลจับด่ังผูกระท า โดยมีเสียงรองเอะอะ 

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถวใกลเคียง
กับท่ีเกิดเหตุนั้น และมีสงของท่ีไดมาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ
หรือวัตถุอยางอื่นอันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระท าผิด หรือมีรองรอยพิรุธ
เห็นประจักษแท่ีเส้ือผาหรือเนื้อตัวของผูนั้น [2] 
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7.3.2 แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญา 
- มาตรา 64 

บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมาย เพื่อใหพนจากความรับผิดในทางอาญาไมได แตถาศาลเห็นวา 
ตามสภาพและพฤติการณแ ผูกระท าความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติวาการกระท านั้นเป็นความผิด ศาล
อาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล และถาศาลเช่ือวาผูกระท าไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนนั้น ศาลจะ
ลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายก าหนดไวส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได [3] 

7.3.3 หม่ินประมาท 

การหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา 
ประมวลกฎหมายอาญา  
- มาตรา 326 

หมิ่นประมาท ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะท าใหผูอื่นนั้นเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ [4] 

ประมวลกฎหมายอาญา 
- มาตรา 328 

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระท าโดยการโฆษณา ดวย 
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตรแ ภาพ หรือตัวอักษรท่ีท าใหปรากฏ ไมวาดวยวิธีใดๆ แผนเสียง หรือ 
ส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยการ
ปุาวประกาศดวยวิธีอื่น ผูกระท าตองระวางโทษจ าคุกไมเกินสองปี และปรับไมเกินสองแสนบาท  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 

- หมิ่นซึ่งหนา 

- การหมิ่นประมาทเจาหนาท่ีรัฐ  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 

- การหมิ่นประมาทเจาพนักงาน  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 

- การหมิ่นประมาทศาล 

- การหมิ่นประมาทบุคคลส าคัญระดับชาติ  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริยแ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส าเร็จราชการแทนพระองคแ ตองระวางโทษจ าคุกต้ังแตสามปีถึง
สิบหาปี  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 133 



ต าราเรียนลูกเสือไซเบอรแ(Cyber Scout) 122 
 

 
โครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเตอรแเน็ต (Cyber Scout) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ผูใดใชก าลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชก าลังประทุษรายเพื่อ 

(1) ลมลางหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ 

(2) ลมลางอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแหงรัฐธรรมนูญ 
หรือใหใชอ านาจดังกลาวแลวไมได หรือ 

(3) แบงแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในสวนหนึ่ งสวนใดแหง
ราชอาณาจักร 

ผูนั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

- การหมิ่นประมาทบุคคลส าคัญของรัฐตางชาติ  

7.3.4 ลามก อนาจาร 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ผูใด 

(1) เพื่อความประสงคแแหงการคา หรือโดยการคาเพื่อการแจกจาย หรือเพื่อการ
แสดงอวดแกประชาชน ท าการผลิต มี ไว  น า เขา หรือยัง ใหน า เขาใน
ราชอาณาจักร สงออก หรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให
พาไป หรือท าใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพแ 
ภาพระบายสี ส่ิงพิมพแ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย ภาพยนตรแ 
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือส่ิงอื่นใดอันลามก 

(2) ประกอบการคา หรือมีสวน หรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุ หรือ 
ส่ิงของลามกดังกลาวแลว จายแจก หรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชา 
วัตถุหรือส่ิงของเชนวานั้น 

(3) เพื่อจะชวยการท าใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือส่ิงของลามกดังกลาวแลว 
โฆษณา หรือไขขาวโดยประการใดๆ วามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตาม 
มาตรานี้ หรือโฆษณา หรือไขขาววาวัตถุ หรือส่ิงของลามกดังกลาวแลว จะหา
ไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

หมายเหตุ 

1. ค าวา “การท าใหแพรหลาย” หมายถึง การท าใหแพรออกไปสูสาธารณะ ท าใหบุคคลอื่น
สามารถเขาถึงขอมูล เป็นท่ีรูรับทราบกันท่ัวไปได ถึงแมการแพรหลายนั้ นจะเป็นการ
เผยแพรกันแคภายในกลุมปิด เชน การน าภาพลามกไวในเว็บไซตแท่ีเปิดรับเฉพาะสมาชิก
เทานั้นถือวาเป็นการแพรหลายเชนกัน    (เทียบเคียงจาก ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3213/2526 
น. 2533 การมีวิดีโอเทปภาพลามกไวใหเชน หรือแลกเปล่ียนกับสมาชิกเป็นความผิดฐาน
คาวัตถุลามกตามมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา) 
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2. ค าวา “ลามก” ยังเป็นค าท่ีมีการถกเถียงกันอยูในวงกวาง โดยยังไมสามารถระบุไดชัด
เนื่องจากทัศนะและอัตวิสัยของบุคคลนั้นแตกตางกัน โดยมีหลายปใจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
ทัศนะของผูมอง เชน อายุ เพศ ประสบการณแ หรือบรรทัดฐานของสังคม  ตามจารีต 
ประเพณีในสังคมหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง อยางไรก็ตาม มีค าพิพากษาฎีกาไดวางบรรทัดฐาน
ไววาส่ิงใดอาจถือไดวามีลักษณะอันลามก ฎีกาท่ี 978/2492 ฎ.675 ส่ิงอันลามก คือ นา
อับอายในทางเพศตอตา นาอุจาดบัดสี ตรงกันขามกับส่ิงท่ีเป็นศิลปะอันแสดงถึงความงาม
และฝีมือของศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณาตามความรูสึกของวิญโูชนผูมิใชเครงตอ
จารีตประเพณีโดยไมยอมเปล่ียนแปลงไปตามสมัยของโลก รูปหญิงเปลือยกาย เห็น
เดนชัดเฉพาะกันน สวนโยนีถูกระบายใหลบเลือนเห็นเพียงฐาน แสดงสุขภาพ อนามัยของ
การอาบแดด สอนวิธีเขียนสวนสัดความงามของรางกาย ไมนาเกลียด 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ 

- มาตรา 423 

ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝุาฝืนตอความจริง เป็นท่ีเสียหายแกช่ือเสียง
หรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแกทางท ามาหาได หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้น แมท้ังเมื่อตน
มิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได 

ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเป็นความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสีย
โดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียงท่ีสงขาวสารเชนนั้นหาท าใหผูนั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม  

หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ 
 
 

- มาตรา 322  

ผูใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผูอื่นไปเพื่อลวงรู
ขอความก็ดี เพื่อน าขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออกเปิดเผยก็ดี ถาการกระท านั้นนาจะ
เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

- มาตรา 323  

ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่น โดยเหตุท่ีเป็นเจาพนักงานผูมีหนาท่ี โดยเหตุท่ี
ประกอบอาชีพเป็นแพทยแ เภสัชกร คนจ าหนายยา นางผดุงครรภแ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ 
หรือผูสอบบัญชี หรือโดยเหตุท่ีเป็นผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปิดเผยความลับนั้นในประการท่ีนาจะ
เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกเปิดเผยความลับของผูอื่นอันตนไดลวงรู หรือไดมาใน
การศึกษาอบรมนั้น ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแตผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
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- มาตรา 324  

ผูใดโดยเหตุท่ีตนมีต าแหนงหนาท่ี วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นท่ีไววางใจ ลวงรู หรือไดมาซึ่ง
ความลับของผูอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตรแ เปิดเผยหรือใชความลับนั้น 
เพื่อประโยชนแตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 

- มาตรา 325 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการคามนุษยแ พ.ศ. 2551 

- มาตรา 4 

ในพระราชบัญญัตินี้ “แสวงหาประโยชนแโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนแ
จากการคาประเวณีการผลิต หรือเผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชนแทางเพศในรูปแบบอื่น การ
เอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา หรือ
การอื่นใดท่ีคลายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  

- มาตรา 30 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทางไปรษณียแ โทรเลข 
โทรศัพทแ โทรสาร คอมพิวเตอรแ เครื่องมือหรืออุปกรณแในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสแหรือส่ือสารสนเทศอื่นใด 
ถูกใช หรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนแในการกระท าความผิดฐานคามนุษยแ พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับอนุมัติเป็น
หนังสือจากผูบัญชาการต ารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีจะ
ยื่นค าขอฝุายเดียวตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอ านาจ เพื่อมีค าส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีไดมา
ซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑแและวิธีการท่ีก าหนดในขอบังคับประธานศาล
ฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระท าความผิด หรือจะมีการกระท าความผิดฐานคา
มนุษยแ 

(2) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานคา
มนุษยแจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 

(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลส่ังอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดยจะก าหนด
เงื่อนไขใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามค าส่ังดังกลาวใหความรวมมือเพื่อให
เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีค าส่ังอนุญาตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจ าเป็นไมเป็นไป
ตามท่ีระบุ หรือพฤติการณแเปล่ียนแปลงไปใหศาลมีอ านาจเปล่ียนแปลงค าส่ังอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร 
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ในการด าเนินการตามค าส่ังของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอ านาจรองขอใหบุคคลใด
ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีได เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดด าเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลท่ีมีค าส่ังโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนแในการ
สืบสวนและใชเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานคามนุษยแเทานั้น ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด 

- มาตรา 56 

ผูใดกระท าการหรือจัดใหมีการกระท าการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

(1) บันทึกภาพ แพรภาพ พิมพแรูป บันทึกเสียง แพรเสียงหรือส่ิงอื่นท่ีสามารถแสดง
วาบุคคลใดเป็นผูเสียหายจากการกระท าความผิดฐานคามนุษยแ ท้ังนี้ไมวา
ขัน้ตอนใด ๆ 

(2) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรือในทางพิจารณาคดีของศาลท่ีท าใหบุคคลอื่นรู จักช่ือตัว ช่ือสกุลของ
ผูเสียหายจากการกระท าความผิดฐานคามนุษยแหรือบุคคลในครอบครัว
ผูเสียหายนั้น ท้ังนี้ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภทใด 

(3) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพ หรือเสียง ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภท
ใด เปิดเผยประวัติ สถานท่ีอยู สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่ง
เป็นผูเสียหายจากการกระท าความผิดฐานคามนุษยแ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระท าท่ีผูกระท าจ าตองกระท า เพื่อประโยชนแของทาง
ราชการในการคุมครอง หรือชวยเหลือผูเสียหาย หรือผูเสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ  

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

- มาตรา 4 

“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระท าหรือละเวนการกระท าดวยประการใดๆ จนเป็นเหตุ
ใหเด็กเส่ือมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศตอเด็กการใชเด็กให
กระท าหรือประพฤติในลักษณะท่ีนาจะเป็นอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
ท้ังนี้ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม  

- มาตรา 26 

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หามมิใหผูใดกระท าการ 
ดังตอไปนี้ 

(1) กระท าหรือละเวนการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของ
เด็ก 
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(2) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจ าเป็นแกการด ารงชีวิต หรือการรักษาพยาบาลแกเด็ก
ท่ีอยูในความดูแลของตนจนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาจะท าใหเด็กมีความประพฤติเส่ียงตอการกระท าผิด 

(4) โฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแก
บุคคลอื่นท่ีมิใชญาติของเด็ก เวนแตเป็นการกระท าของทางราชการหรือไดรับ
อนุญาตจากทางราชการแลว 

(5) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระท าดวยประการใดใหเด็กไปเป็น
ขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระท าผิด 
หรือกระท าดวยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชนแโดยมิชอบจากเด็ก 

(6) ใชจาง หรือวานเด็กใหท างาน หรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 

(7) บังคับ ขูเข็ญ ใชชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระท า
การใด เพื่อแสวงหาประโยชนแทางการคาอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางตอการ
เจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมตอเด็ก 

(8) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใด หรือเขาไปในสถานท่ีเลนการ
พนัน สถานคาประเวณี หรือสถานท่ีท่ีหามมิใหเด็กเขา 

(9) บังคับ ขูเข็ญ ใชชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระท าการ
อันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเป็นไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อ
การใด 

(10) จ าหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทยแ ถาการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นท่ีหนัก
กวาก็ใหลงโทษตามกฎหมายนั้น  

- มาตรา 27 

หามมิใหผูใดโฆษณา หรือเผยแพรทางส่ือมวลชน หรือส่ือสารสนเทศประเภทใด ซึ่งขอมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาท่ีจะท าใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชนแอื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนแส าหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ  

- มาตรา 50 

หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพ หรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุลภาพหรือ
ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็กและผูปกครอง 
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ในลักษณะท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชนแอยางใดอยาง
หนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาท่ี นักสังคมสงเคราะหแ 
นักจิตวิทยาและผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ซึ่งไดลวงรูขอมูลดังกลาว เนื่องในการปฏิบัติ
หนาท่ีของตนดวยโดยอนุโลม 

หามมิใหผูใดโฆษณา หรือเผยแพรทางส่ือมวลชน หรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูลท่ี
เปิดเผย โดยฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  

7.3.5 การก่อการร้าย 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1: ผูใดกระท าการอันเป็นความผิดอาญา ดังตอไปนี้ 

(1) ใชก าลังประทุษราย หรือกระท าการใดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ
อันตรายอยางรายแรงตอรางกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ 

(2) กระท าการใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบการขนสง
สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสรางพื้นฐานอันเป็นประโยชนแ
สาธารณะ 

(3) กระท าการใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยแสินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของ
บุคคลใด หรือตอส่ิงแวดลอม อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอยางส าคัญ 

ถาการกระท านั้นไดกระท าโดยมีความมุงหมายเพื่อขูเข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคแการระหวางประเทศ ใหกระท าหรือไมกระท าการใดอันจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง หรือเพื่อสรางความปใ่นปุวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชน ผูนั้นกระท าความผิดฐานกอ
การราย ตองระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแตสามปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแตหกหมื่น
บาทถึงหนึ่งลานบาท 

การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประทวง โตแยง หรือเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองใหรัฐ
ชวยเหลือหรือใหไดรับความเป็นธรรมอันเป็นการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไมเป็นการกระท าความผิดฐานกอ
การราย  

- มาตรา 135/2 

(1) ผูใดขูเข็ญวาจะกระท าการกอการราย โดยมีพฤติการณแอันควรเช่ือไดวาบุคคล
นั้นจะกระท าการตามท่ีขูเข็ญจริง หรือ 

(2)  ผูใดสะสมก าลังพลหรืออาวุธ จัดหา หรือรวบรวมทรัพยแสิน ใหหรือรับการฝึก
การกอการราย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อกอการราย หรือ
กระท าความผิดใดๆ อันเป็นสวนของแผนการเพื่อกอการราย หรือยุยง
ประชาชนใหเขามีสวนในการกอการราย หรือรูวามีผูจะกอการรายแลวกระท า
การใดอันเป็นการชวยปกปิดไว 
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ผูนั้นตองระวางโทษจ าคุกตั้งแตสองปีถึงสิบปี และปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

- มาตรา 135/3 

ผูใดเป็นผูสนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ  

- มาตรา 135/4  

ผูใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของ หรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติก าหนดใหเป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการกอการราย และรัฐบาลไทยไดประกาศให
ความรับรองมติหรือประกาศดังกลาวดวยแลว ผูนั้นตองระวางโทษจ าคุกไมเกินเจ็ดปี และปรับไมเกินหนึ่งแสน
ส่ีหมื่นบาท  

7.3.6 ความผิดเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- มาตรา 14 

ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยแจะเปิดเผย
มิได  

- มาตรา 15 

ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอาจมีค าส่ังมิใหเปิดเผยก็ได โดยค านึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ประโยชนแสาธารณะ และประโยชนแของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน 

(1) การ เปิดเผยจะก อให เกิ ดความเ สียหายตอความมั่ นคงของประ เทศ 
ความสัมพันธแระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง
ของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะท าใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอาจส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคแได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟูองคดี การปูองกัน การปราบปราม 
การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหนวยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด แตท้ังนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่น ามาใชในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกลาว 

(4) การเปิดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใด 

(5) รายงานการแพทยแหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุก
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ล้ าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

(6) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปิดเผย หรือขอมูลขาวสาร
ท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงคแ ใหทางราชการน าไปเปิดเผยตอผูอื่น 

(7) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ค าส่ังมิใหเปิดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวย
วาท่ีเปิดเผยไมไดเพราะเป็นขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีค าส่ังเปิดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจ
อุทธรณแตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ [4] 

- มาตรา 24 

หนวยงานของรัฐจะเปิดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอื่น หรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนา
หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเป็นการเปิดเผย ดังตอไปนี้ 

(1) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการน าไปใชตามอ านาจหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น 

(2) เป็นการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคแของการจัดใหมีระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลนั้น 

(3) ตอหนวยงานของรัฐท่ีท างานดานการวางแผน หรือการสถิติหรือส ามะโนตางๆ 
ซึ่งมีหนาท่ีตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปิดเผยตอไปยังผูอื่น 

(4) เป็นการใหเพื่อประโยชนแในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุช่ือหรือสวนท่ีท าใหรูวา
เป็นขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด 

(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 
26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 

(6) ตอเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อการปูองกันการฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟูองคดี ไมวาเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(7) เป็นการใหซึ่งจ าเป็นเพื่อการปูองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 

(8) ตอศาลและเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายท่ีจะขอขอเท็จจริงดังกลาว 

(9) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
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ตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดท าบัญชีแสดงการ
เปิดเผยก ากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑแและวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

3.2.7 การละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

- มาตรา 4 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ
คุมครอง  

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

- มาตรา 14 จัตวา 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทางไปรษณียแ โทรเลข 
โทรศัพทแ โทรสาร คอมพิวเตอรแ เครื่องมือ หรืออุปกรณแในการส่ือสารส่ืออิเล็กทรอนิกสแ หรือส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนแในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซึ่งไดรับ
อนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะยื่นค าขอฝุายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา เพื่อมีค าส่ังอนุญาตใหเจา
พนักงานไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวน
บุคคล หรือสิทธิอื่นใด ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระท าความผิด หรือจะมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

(2) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 

(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาส่ังอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบ
วันโดยก าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในส่ิงส่ือสารตามค าส่ังดังกลาว จะตองให
ความรวมมือเพื่อใหเป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีค าส่ังอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผล
ความจ าเป็นไมเป็นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณแเปล่ียนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลง
ค าส่ังอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อเจาพนักงานไดด าเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการด าเนินการใหอธิบดีผู
พิพากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนแในการสืบสวนและใช
เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีเทานั้น  ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด [5] 
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 สวนท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

- มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูสวนตัวจะกระท า
มิได เวนแตกรณีท่ีเป็นประโยชนแตอสาธารณะ  

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนแโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลท่ี
เกี่ยวกับตน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ [6] 

- มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมท้ังการกระท าดวย
ประการอื่นใด เพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกันจะกระท ามิได เวนแตโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน [6] 

 สวนท่ี 7  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน 

- มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพแ 
การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได เวนแตโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเป็นอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปูองกัน หรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน 

การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพแหรือส่ือมวลชนอื่น เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท า
มิได 

การหามหนังสือพิมพแหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสาร หรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือ
บางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท ามิได เวนแตโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหน าขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพแ หรือ
ส่ือมวลชนอื่นจะกระท ามิได เวนแตจะกระท าในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม แตท้ังนี้จะตอง
กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพแหรือส่ือมวลชนอื่นตองเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

การใหเงินหรือทรัพยแสินอื่น เพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพแหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน
และรัฐจะกระท ามิได  

- มาตรา 46 พนักงานหรื อ ลูกจ า งของ เอกชน ท่ีประกอบกิ จการหนั ง สือพิ มพแ 
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ หรือส่ือมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและ
แสดงความคิดเห็น 

ภายใตขอจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดต้ัง
องคแกรเพื่อปกปูองสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคแกรวิชาชีพ 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนแ หรือส่ือมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระท าใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูด ารงต าแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาว หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเป็นการจงใจใชอ านาจหนาท่ีโดยมิชอบและไมมีผล
ใชบังคับ เวนแตเป็นการกระท าเพื่อใหเป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ  

7.3.7 ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

- มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวท าใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เชน 
ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจ
อยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเป็นหรือ
ใหผลผลิตเป็นยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเป็นยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดให
โทษดวย  ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึง ยาสามัญประจ าบานบาง
ต ารับตามกฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะหแทาง
วิทยาศาสตรแ และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย 

“จ าหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให 

“น าเขา” หมายความวา น าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก” หมายความวา น าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด 

“ติดยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา เสพเป็นประจ าติดตอกันและตกอยูในสภาพท่ี
จ าเป็นตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 

“หนวยการใช” หมายความวา เม็ด ซอง ขวด หรือหนวยอยางอื่นท่ีท าขึ้น ซึ่งโดยปกติส าหรับ
การใชเสพหนึ่งครั้ง 
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“การบ าบัดรักษา” หมายความวา การบ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ซึ่งรวมตลอดถึงการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบ าบัดรักษาดวย 

“สถานพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้น หรือสถานท่ีอื่นใด
เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเป็นสถานท่ีท าการบ าบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 

“เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัช
กรรม 

“ต ารับยา” หมายความวา สูตรของส่ิงปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดท่ีมียาเสพติดใหโทษรวมอยู
ดวย  ท้ังนี้รวมท้ังยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพรอมท่ีจะน าไปใชแกคน
หรือสัตวแได 

“ขอความ” หมายความรวมถึง การกระท าใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตรแ แสง 
เสียง เครื่องหมายหรือการกระท าอยางใดๆ ท่ีท าใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใจความหมายได 

“โฆษณา” หมายความรวมถึง กระท าการไมวาดวยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความเพื่อประโยชนแในทางการคา แตไมหมายความรวมถึง เอกสารทางวิชาการหรือต าราท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

7.3.8 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยแสินทางปใญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายท่ีใหเจาของสิทธิ หรือ “ผูทรงสิทธิ” มีอยู
เหนือส่ิงท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคแทางปใญญาของมนุษยแ โดยอาจแบงทรัพยแสินทางปใญญาออกได 2 
ประเภทหลัก คือ [7] 

- ทรัพยแสินทางอุตสาหกรรมและ  

- ลิขสิทธิ์  

ส าหรับทรัพยแสินทางอุตสาหกรรมยังแบงออกไดอีก 5 ประเภท ไดแก  

 



ต าราเรียนลูกเสือไซเบอรแ(Cyber Scout) 134 
 

 
โครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเตอรแเน็ต (Cyber Scout) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

- สิทธิบัตร  

- เครื่องหมายการคา  

- แบบผังภูมิของวงจรรวม  

- ความลับทางการคา  

- ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรแ 

ประเทศไทยมีกฎหมายใหความคุมครองทรัพยแสินทางปใญญาหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมมาแลวสองครั้งโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่ งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 เป็นตน 

ปัญหาการการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นปใญหาท่ีส าคัญอีกปใญหาหนึ่ง สินคาละเมิดลิขสิทธิ์สามารถพบเห็น
ไดโดยท่ัวไป ไมวาจะเป็นซีดีเพลง วีซีดี และดีวีดีภาพยนตรแ ท้ังภาพยนตรแไทยและตางประเทศ เอกสารรายงาน
วิชาการ รวมไปถึงซอฟตแแวรแ เกม และโปรแกรมประยุกตแตางๆ ซึ่งสามารถพบเห็น และหาซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ไดโดยงาย 

ประเทศไทยอยูในอันดับตนๆ ของประเทศท่ีมีปใญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปีพ.ศ. 
2550 นั้น ประเทศไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุดเป็นอันดับ 4 ในเอเชียแปซิฟิก สงผลเสียตอช่ือเสียงและ
อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

7.3.9 ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ พ.ศ. 2551 

- มาตรา 37  

หามมิใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอ
การใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 

ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตรวจสอบ และใหระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะตามวรรค
หนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมด าเนินการใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจส่ังดวยวาจา หรือเป็น
หนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดย
พลัน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระท าดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ
ใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอ านาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตด าเนินการแกไขตามท่ีสมควร หรืออาจพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได  
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7.3.10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

- มาตรา 14  

ผูใดกระท าความผิดท่ีระบุไว ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหาปี หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

(1) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแปลอมไมวาท้ังหมด หรือบาง 
สวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่นหรือประชาชน 

(2) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการท่ี
นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ หรือกอใหเกิดความต่ืน
ตระหนกแกประชาชน 

(3) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการร ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

(4) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรแนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแโดยรูอยูแลววาเป็นขอมูลคอมพิวเตอรแ
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

- มาตรา 15 

ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุน หรือยินยอมใหมีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอรแท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระท าความผิดตามมาตรา 14  

 

- มาตรา 16  

ผูใดน าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูล คอมพิวเตอรแท่ีปรากฏ
เป็นภาพของผูอื่น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแหรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้โดยประการท่ีนาจะท าใหผูอื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ถาการ
กระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการน าเขาขอมูลคอมพิวเตอรแโดยสุจริต ผูกระท าไมมีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกขแใหบิดา มารดา  คู
สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขแได และใหถือวาเป็นผูเสียหาย [8] 
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7.4 กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย 
 การบังคับใช้กฎหมายกับมือปราบโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

 พ.ต.อ.นิเวศนแ อาภาวศิน ผูก ากับการกลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหแการกระท าความผิดทาง
เทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลาวถึง
ประเด็นปใญหาเรื่องการบังคับใช พ.ร.บ.คอมพิวเตอรแฯ กับกรณีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบอินเทอรแเน็ต หรือ
เครือขายสังคมออนไลนแประเภทตางๆ ท่ีก าลังมีการถกเถียง วิพากษแวิจารณแกันอยู 

 หากมีการปฏิบัติตาม หรือบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวอยางถูกตองและจริงจังแลว ก็จะไมเกิด
ประเด็นปใญหาอยางทุกวันนี้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดครอบคลุมท้ังการปูองกันและปราบปราม
อยูแลว แตการปฏิบัติของผูท่ีเกี่ยวของมุงเนนไปท่ีการปราบปรามมากกวา ท้ังท่ีหลักการแกไขปใญหาท่ีเกิดขึ้น
ซึ่งไดผลท่ีดีสุดคือการปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายดานการปูองกัน 

 นอกจากนี้ไมวาจะเกิดคดีลักษณะใด ส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ การระบุตัวตนของผูกระท าความผิดใหได
เสียกอน หากมีการรองเรียนในเรื่องการกระท าผิดขอหาตางๆ ในระบบคอมพิวเตอรแเขามายั งเจาหนาท่ี แต
เจาหนาท่ีไมสามารถระบุตัวตนผูกระท าความผิดได ก็ไมมีประโยชนแ การท่ีเจาหนาท่ีจะสามารถระบุตัวผูตอง
สงสัยหรือระบุตัวตนของผูน าขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรแไดนั้น ตองมีการจัดเก็บขอมูลการใชบริการอยาง
ถูกตอง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 แตทุกวันนี้ท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบไดบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีระบุไว
หรือไม ผูใหบริการท้ังระบบคอมพิวเตอรแและโทรศัพทแเคล่ือนท่ีมีการจัดเก็บขอมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด
หรือไม เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขาใจเจตนารมณแของกฎหมายและสามารถน ามาบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม การจัดเก็บขอมูลตามกฎกระทรวงอาจเก็บมากเกินความจ าเป็น และเป็นภาระแกผูใหบริการมาก
จนเกินไป ท้ังท่ีสาระส าคัญตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรแ มาตรา 26 วรรคสอง ระบุวา ผูใหบริการจะตองเก็บรักษา
ขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจ าเป็นเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ แตทุกวันนี้ผูใหบริการเก็บขอมูลตาม
หลักเกณฑแของกฎกระทรวงเป็นหลัก โดยไมไดค านึงถึงตัวพระราชบัญญัติ ซึ่งระบุไวอยางชัดเจนวา เก็บเทาท่ี
จ าเป็น แตตองระบุตัวตนของผูใชบริการใหได 

 หากผูใหบริการจัดเก็บขอมูลโดยคัดเฉพาะผูน าขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ และมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบขอมูลเหลานี้อยางจริงจังแลว ก็เช่ือวาปใญหาการกระท าผิดในระบบคอมพิวเตอรแจะดีขึ้น เพราะ
ปใญหาทุกวันนี้เกิดจากผูน าขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ หากเรามีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ดีอยูแลวก็จะท าให
การบังคับใชกฎหมายท าไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             การรับเรื่องรองเรียนเว็บไซตแท่ีผิดกฎหมาย แลวใชวิธีปิดกั้นนั้น เป็นมาตรการช่ัวคราวเทานั้น ไมใช
วิธีการแกปใญหา ซึ่งในระยะยาวจะมีผลกระทบตอการใหบริการที่ลาชา ผูใหบริการสวนใหญจึงไมคอยเห็นดวย 
และสุดทายก็ไมสามารถจับกุมผูกระท าผิดมาด าเนินคดีได 

              อยางไรก็ตาม พ.ต.อ.นิเวศนแ กลาววา ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อเขาถึงเนื้อหาขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรแหรือโทรศัพทแเคล่ือนท่ีนั้น จะตองขออนุมัติหมายจากศาล ในสวนการตรวจสอบขอมูลท่ัวไปซึ่ ง
ไมใชเนื้อหาการติดตอส่ือสาร พนักงานสอบสวนสามารถใชอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา ออกหมายเรียกเพื่อขอขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของได เชน เรียกผูใหบริการมาสอบปากค าเพื่อใหขอมูล หรือ
สงขอมูลให แตหากตองลงลึกถึงเนื้อหาก็ตองขอหมายศาล ซึ่งประเด็นเหลานี้มีก าหนดไวในกฎหมายอยูแลว 

              ท้ังนี้ กรณีของส่ือสังคมออนไลนแหรือแอพพลิเคช่ันแชทช่ือดังตางๆ นั้น อยูท่ีผูใชจะเลือกใชเป็น
สวนตัวหรือสาธารณะ ซึ่งผูใชสามารถก าหนดได ถาไมมีการแชรแออกไปก็คงไมมีปใญหา [9] 
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