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พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 2550

มาตรา  5 – 13 ความผดิเกีย่วกบัความปลอดภยัของระบบและข้อมลูคอมพิวเตอร์

ความผิดต่อคอมพิวเตอร ์(Computer Crime : C I A)

C : Confidentiality I : Integrity A : Availability

มาตรา 14 – 16 ความผดิเกีย่วกบัเนื้อหาข้อความที่เผยแพร่

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์(Computer – Related Crime : Illegal Content)

มาตรา 15 ผูใ้หบ้รกิารทีจ่งใจ สนบัสนุน หรอืยนิยอมใหม้กีารกระทาํผดิ

มาตรา  26 ผูใ้ห้บริการ มหีน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร์



มาตรา 5 = Unauthorized Access to Computer System

มาตรา 5 ผูใ้ดเขา้ถงึโดยมชิอบซึง่ระบบคอมพวิเตอรท์ีม่มีาตรการป้องกนัการ

เขา้ถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้มไิด้มไีว้สําหรบัตน ต้องระวางโทษ

จาํคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดเขา้ถงึ (Access)

 โดยมชิอบ (โดยปราศจากสทิธโิดยชอบธรรม : without right) 

 ระบบคอมพิวเตอร์ที่มี “มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ”  

(specific access prevention measure)

 มาตรการนัน้มไิดม้ไีวส้าํหรบัตน 



มาตรา 6 = illegally discloses a measure to prevent access to a 

computer system 

มาตรา 6   ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร์ ที่

ผูอ้ ื่นจดัทาํขึน้เป็นการเฉพาะ ถา้นํามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมชิอบ 

ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิ

หนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดลว่งรู ้มาตรการป้องกนัการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร ์

 (มาตรการป้องกนัฯ) ทีผู่อ้ ื่นจดัทาํขึน้เป็นการเฉพาะ

 ถา้นํามาตรการดงักลา่วไปเปิดเผย โดยมชิอบ 

 ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น



มาตรา 7 = Unauthorized Access to Computer Data

มาตรา 7 ผูใ้ดเขา้ถงึโดยมชิอบซึ่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ทีม่มีาตรการป้องกนั

การเขา้ถงึโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้มไิดม้ไีวส้าํหรบัตน ตอ้งระวางโทษ

จาํคกุไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มืน่บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดเขา้ถงึ (Access) (โดยมชิอบ ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอร)์

 โดยมชิอบ (โดยปราศจากสทิธโิดยชอบธรรม : without right) 

 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี “มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ”  

(specific access prevention measure)

 มาตรการนัน้มไิดม้ไีวส้าํหรบัตน 



มาตรา 8 = Illegal Intercept

มาตรา 8 ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมชิอบ ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เพื่อดกัรบัไว้ซึ่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ

คอมพวิเตอร ์และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ มไิดม้ไีวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ 

หรอืเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได ้ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามปี 

หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมชิอบ ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 เพือ่ดกัรบัไวซ้ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น

 ขอ้มูลฯ ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์ และมไิดม้ไีวเ้พื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรอืเพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได ้



มาตรา 9 = Data Interference

มาตรา 9 ผูใ้ดทําใหเ้สยีหาย ทําลาย แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืบางสว่น ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่นโดยมชิอบ ตอ้งระวาง

โทษจาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

  ผูใ้ดทาํใหเ้สยีหาย ทาํลาย แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิ

  ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น

  โดยมชิอบ (โดยปราศจากสทิธโิดยชอบธรรม : without right) 



มาตรา 10 = System Interference

มาตรา 10  ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมชิอบ เพือ่ใหก้ารทาํงานของระบบ

คอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรอืรบกวน จนไม่สามารถ

ทํางานตามปกตไิด ้ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่ง

แสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

   ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใด

   โดยมชิอบ (โดยปราศจากสทิธโิดยชอบธรรม : without right) 

   เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ 

ขดัขวาง หรอืรบกวน

    จน (ระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น) ไมส่ามารถทาํงานตามปกตไิด้



มาตรา 11 =

covering up the source of such aforementioned data 

มาตรา 11 ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น 

โดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการ

รบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

   ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น 

   โดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว

    อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข



มาตรา 26 หน้าที่ของผูใ้ห้บริการ

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรไ์ว ้ไมน่้อยกวา่เกา้สบิวนั 

นับแต่วนัทีข่อ้มลูนัน้เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจา้หน้าที่

จะสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารผูใ้ด เกบ็รกัษาขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ไวเ้กนิเก้าสบิวนั 

แต่ไมเ่กนิหนึ่งปี เป็นกรณพีเิศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด้

ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารเท่าทีจ่ําเป็น เพื่อใหส้ามารถ

ระบุตวัผูใ้ช้บรกิาร นับตัง้แต่เริม่ใช้บรกิารและต้องเกบ็รกัษาไว ้เป็นเวลาไม่น้อย

กวา่เกา้สบิวนั นบัตัง้แต่การใชบ้รกิารสิน้สดุลง

ความในวรรคหนึ่งจะใชก้บัผูใ้หบ้รกิารประเภทใด อยา่งไร และเมือ่ใด ใหเ้ป็นไป

ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา

ผูใ้หบ้รกิารผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรานี้ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท



บทนิยาม

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้
“ระบบคอมพิวเตอร”์ หมายความว่า อุปกรณ์ หรอืชุดอุปกรณ์ของ

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสัง่ 

ชุดคาํสัง่ หรอืสิง่อื่นใด และแนวทางปฏบิตังิานใหอุ้ปกรณ์ หรอืชุดอุปกรณ์

ทาํหน้าทีป่ระมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ

“ข้อมูลคอมพิวเตอร”์ หมายความวา่ ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสัง่ ชุดคาํสัง่ หรอื

สิง่อื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพวิเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพวิเตอร์

อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย



บทนิยาม

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มูลเกี่ยวกบัการ

ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง 

ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนิดของบรกิาร หรอื

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อสือ่สารของระบบคอมพวิเตอรน์ัน้



บทนิยาม

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้
“ผูใ้ห้บริการ” หมายความวา่

(๑) ผูใ้หบ้รกิารแก่บุคคลอื่นในการเขา้สูอ่นิเทอรเ์น็ต หรอืใหส้ามารถตดิต่อถงึ

กนัโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร ์ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ใหบ้รกิารในนามของตนเอง หรอืในนาม หรอืเพือ่ประโยชน์ของบคุคลอื่น

(๒) ผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พือ่ประโยชน์ของบุคคลอื่น

“ผูใ้ช้บริการ” หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารไมว่่าตอ้งเสยีคา่ใช้

บรกิาร หรอืไมก่ต็าม



มาตรา 12 ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10

(1) ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประชาชน ไมว่่าความเสยีหายนัน้ จะเกดิขึน้ในทนัท ีหรอื

ในภายหลงั และไม่ว่าจะเกดิขึ้นพร้อมกนัหรอืไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสบิปี 

และปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท

(2) เป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสยีหายต่อข้อมูลคอมพวิเตอร์ หรอื

ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ

สาธารณะ หรอืเป็นการกระทาํต่อขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืระบบคอมพวิเตอรท์ีม่ไีวเ้พือ่

ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตัง้แต่สามปีถงึสบิหา้ปี และปรบัตัง้แต่หก

หมืน่บาทถงึสามแสนบาท

ถา้การกระทาํความผดิตาม (2) เป็นเหตุใหผู้อ้ื่นถงึแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษ

จาํคกุตัง้แต่สบิปีถงึยีส่บิปี



มาตรา 13 = sells or disseminates sets of instructions 

developed as a committing an offence tool 

มาตรา 13 ผู้ใดจําหน่าย หรอืเผยแพร่ชุดคําสัง่ที่จดัทําขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อ

นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 

มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรอืมาตรา 11 ต้องระวางโทษ

จาํคกุไมเ่กนิหนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

  ผูใ้ดจาํหน่าย หรอืเผยแพรช่ดุคาํสัง่ 

  ชุดคําสัง่ทีจ่ดัทําขึน้โดยเฉพาะ เพื่อนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการกระทํา

ความผดิตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 

หรอืมาตรา 11



มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผดิทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

(1) นําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอม ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางสว่น หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความ

เสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์

 ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอม หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็

 โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน



มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผดิทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

(2) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการ

ทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิความ

ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์

 ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็

 โดยประการที่น่าจะเกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ หรอื

ก่อใหเ้กดิความตื่นตระหนกแก่ประชาชน



มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผดิทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

(3) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผดิ

เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรอืความผดิเกีย่วกบัการก่อการ

รา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์

 ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์ดๆ 

 อนัเป็นความผดิเกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรอืความผดิ

เกีย่วกบัการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา



มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผดิทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ใดๆ ที่มลีกัษณะอนั

ลามก และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถงึได้

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์

 ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์ดๆ ทีม่ลีกัษณะอนัลามก 

 และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถงึได้



มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผดิทีร่ะบุไวด้งัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษ
จาํคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

(5)  เผยแพร่หรือส่งต่อ  ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่า  เ ป็น

ขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื (4) 

องคป์ระกอบทางการกระทาํ และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้ดเผยแพรห่รอืสง่ต่อ 

 ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

  โดยรูอ้ยูแ่ลว้วา่ เป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื (4)



มาตรา 15 = service provider intentionally supporting or 

consenting to an offence under Section 14 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน หรือยินยอมให้มีการกระทํา

ความผดิตามมาตรา 14 ในระบบคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นความควบคมุของตน 

ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบัผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา 14

องคป์ระกอบความผิด และวตัถแุห่งการกระทาํความผิด 

 ผูใ้หบ้รกิาร

 จงใจสนบัสนุน หรอืยนิยอมใหม้กีารกระทาํความผดิตามมาตรา 14

 ในระบบคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นความควบคมุของตน



มาตรา 16 = a third party’s picture that to impair that third party’s 

reputation or cause that to be isolated, disgusted or embarrassed

มาตรา  16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่ง

ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ทีป่รากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนัน้เป็นภาพที่เกดิจากการ

สร้างขึ้น ตดัต่อ เติมหรอืดดัแปลงด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ หรอืวธิกีารอื่นใด 

ทัง้นี้ โดยประการทีน่่าจะทาํใหผู้อ้ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่ ถกูเกลยีดชงั หรอืไดร้บั

ความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้

จาํทัง้ปรบั

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต 

ผูก้ระทาํไมม่คีวามผดิ

ความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นความผดิอนัยอมความได้

ถา้ผูเ้สยีหายในความผดิตามวรรคหนึ่ง ตายเสยีก่อนรอ้งทุกข ์ใหบ้ดิา มารดา คู่

สมรส หรอืบุตรของผูเ้สยีหายรอ้งทกุขไ์ด ้และใหถ้อืวา่เป็นผูเ้สยีหาย



มาตรา 17 เงื่อนไขการลงโทษ การกระทาํความผิดนอกราชอาณาจกัร

มาตรา 17 ผูใ้ดกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ นอกราชอาณาจกัร และ

(1) ผู้กระทําความผิดนัน้เป็นคนไทย และรฐับาลแห่งประเทศที่ความผิดได้

เกดิขึน้หรอืผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ หรอื

(2) ผู้กระทําความผิดนัน้เป็นคนต่างด้าว และรฐับาลไทยหรือคนไทยเป็น

ผูเ้สียหาย และผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ

จะตอ้งรบัโทษภายในราชอาณาจกัร



มาตรา 17 เงื่อนไขการลงโทษ การกระทาํความผิดนอกราชอาณาจกัร

มาตรา 17 ผูใ้ดกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ นอกราชอาณาจกัร และ

(1) ผู้กระทําความผิดนัน้เป็นคนไทย และรฐับาลแห่งประเทศที่ความผิดได้

เกดิขึน้หรอืผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ หรอื

(2) ผู้กระทําความผิดนัน้เป็นคนต่างด้าว และรฐับาลไทยหรือคนไทยเป็น

ผูเ้สียหาย และผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ

จะตอ้งรบัโทษภายในราชอาณาจกัร



ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิาร พ.ศ.2550

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ

1. ผูใ้หบ้รกิารแก่บุคคลทัว่ไปในการเขา้สูอ่นิเทอรเ์น็ต หรอืใหส้ามารถตดิต่อถงึ

กนัโดยประการอื่น ทัง้นี้ โดยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารใน

นามของตนเอง หรอืเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ตามขอ้ 5 (1) สามารถจําแนกได้ 4 

ประเภท

2. ผูใ้หบ้รกิารในการเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอร ์เพือ่ประโยชน์ของบุคคลตาม 

ขอ้ 5 (1) ประกอบดว้ยผูใ้หบ้รกิารดงัภาคผนวก ก แนบทา้ยประกาศนี้



ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิาร พ.ศ.2550

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ

1. ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ซึ่งผู้ให้บรกิารตามประกาศข้อ 5 (1) ก. มี

หน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา

2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตามประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มี

หน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา

3. ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการตามประกาศข้อ 5 (1) ง. มี

หน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา

4. ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตามประกาศขอ้ 5 (2) มหีน้าที่

ตอ้งเกบ็รกัษา



ภาคผนวก ก.

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ก.ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม

และกจิการกระจายภาพและเสยีง

(Telecommunication and 

Broadcast Carrier)

๑) ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (Fixed line service provider) 

๒) ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(Mobile service provider) 

๓) ผูใ้หบ้รกิารวงจรเชา่ (Leased circuit service provider) 

เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร leased line, ผูใ้หบ้รกิารสายเชา่ fiber optic, 

ผูใ้หบ้รกิาร ADSL, ผูใ้หบ้รกิาร frame relay, ผูใ้หบ้รกิาร 

ATM, ผูใ้หบ้รกิาร MPLS เป็นตน้ เวน้แต่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ 

ใหบ้รกิารแต่เพยีง physical media หรอืสายสญัญาณอยา่ง

เดยีว (cabling ) เทา่นัน้ (เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร Dark Fiber , ผู้

ใหบ้รกิารสายใยแกว้ นําแสง ซึง่อาจไมม่สีญัญาณ Internet 

หรอืไมม่ ีIP traffic) 

๔) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีม (Satellite service provider) 



ภาคผนวก ก.

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ข.ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

(Access Service Provider) 

๑) ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสาธารณะ ( Public network service 

provider ) ทัง้มสีายและไรส้าย

๒) ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารในการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรใ์นหอ้งพกั หอ้งเชา่ โรงแรม หรอืรา้นอาหารและ

เครือ่งดืม่ ในแต่ละกลุม่อยา่งหนึ่งอยา่งใด 

๓) ผูใ้หบ้รกิารเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์าํหรบั

องคก์ร เชน่ หน่วยงานราชการ บรษิทัหรอืสถาบนัการศกึษา 



ภาคผนวก ก.

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ค.ผูใ้หบ้รกิารเชา่ระบบ

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใหบ้รกิาร

โปรแกรมประยกุตต์า่งๆ

(Hosting Service Provider) 

๑) ผูใ้หบ้รกิารเชา่ระบบคอมพวิเตอร ์(Web hosting) ( 

ตวัอยา่ง การใหบ้รกิารเชา่ Web server 

๒) ผูใ้หบ้รกิารแลกเปลีย่นแฟ้มขอ้มลู ( File server หรอื File 

sharing ) 

๓) ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ( Mail 

Server Service Provider ) 

๔) ผูใ้หบ้รกิารศนูยร์บัฝากขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต ( Internet 

Data Center) 

ง.ผูใ้หบ้รกิารรา้นอนิเทอรเ์น็ต ๑. ผูใ้หบ้รกิารรา้นอนิเทอรเ์น็ต (Internet Café)

๒.ผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลน์ (Game Online)



ภาคผนวก ก.

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูคอมพวิเตอร์

ผา่นแอพพลเิคชัน่ต่างๆ 

(Content and Application 

Provider) 

๑) ผูใ้หบ้รกิารเวบ็บอรด์ ( Web board ) หรอืผูใ้หบ้รกิาร

บลอ็ค ( blog) 

๒) ผูใ้หบ้รกิารการทาํธรุกรรมทางการเงนิทางอนิเทอรเ์น็ต 

(Internet Banking) และผูใ้หบ้รกิารชาํระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์( Electronic payment service provider ) 

๓) ผูใ้หบ้รกิารเวบ็เซอรว์สิ (Web services) 

๔) ผูใ้หบ้รกิารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์( e-Commerce) หรอื

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์( e-Transactions ) 

2. ผูใ้หบ้รกิารในการเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอร ์เพือ่ประโยชน์ของบุคคลตาม 

ขอ้ 5 (1) ประกอบดว้ยผูใ้หบ้รกิารดงัภาคผนวก ก แนบทา้ยประกาศนี้



ภาคผนวก ข. - 1.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ก. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ก.ขอ้มลูทีส่ามารถระบุและ

ตดิตามถงึแหลง่กาํเนิด ตน้ทาง 

ปลายทาง และทางสายทีผ่า่น

ของการตดิต่อสือ่สารของระบบ

คอมพวิเตอร ์

ขอ้มลูระบบชุมสายโทรศพัทพ์ืน้ฐาน โทรศพัทว์ทิยมุอืถอื และ

ระบบตูโ้ทรศพัทส์าขา (fixed network telephony and mobile 

telephony) 

- หมายเลขโทรศพัท ์หรอื เลขหมายวงจร รวมทัง้บรกิารเสรมิ

อื่นๆ เชน่ บรกิารโอนสาย และหมายเลขโทรศพัทท์ีไ่ดโ้อนสาย 

รวมทัง้หมายเลขโทรศพัทซ์ึง่ถกูเรยีกจากโทรศพัทท์ีม่กีารโอน 

- ชือ่ ทีอ่ยูข่องผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูใ้ชง้านทีล่งทะเบยีน ( name and 

address of subscriber or registered user ) 

- ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัที,่ เวลา และทีต่ ัง้ของ Cell ID ซึง่มกีารใช้

บรกิาร ( date and time of the initial activation of the service 

and the location label (Cell ID) ) 



ภาคผนวก ข. - 1.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ก. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ข.ขอ้มลูทีส่ามารถระบุวนัที ่

เวลา และระยะเวลาของการ

ตดิต่อสือ่สารของระบบ

คอมพวิเตอร ์

วนั ที ่รวมทัง้เวลาเริม่ตน้และสิน้สดุของการใชง้าน ( fixed 

network telephony and mobile telephony, the date and time 

of the start and end of the communication ) 

ค.ขอ้มลูซึง่สามารถระบุทีต่ ัง้ใน

การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื หรอื

อุปกรณ์ตดิต่อสือ่สารแบบไร้

สาย ( Mobile communication 

equipment ) 

๑) ทีต่ัง้ label ในการเชือ่มต่อ ( Cell ID ) ณ สถานทีเ่ริม่

ตดิต่อสือ่สาร

๒) ขอ้มลูซึง่ระบุทีต่ ัง้ทางกายภาพของโทรศพัทม์อืถอื

อนัเชือ่มโยงกบัขอ้มลูทีต่ ัง้ของ Cell ID ขณะทีม่กีารตดิต่อสือ่สาร

๓) จดัใหม้รีะบบบรกิารตรวจสอบบุคคลผูใ้ชบ้รกิาร 



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ก. ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตทีเ่กดิจาก

การเขา้ถงึระบบเครอืขา่ย 

๑) ขอ้มลู log ทีม่กีารบนัทกึไวเ้มือ่มกีารเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยซึง่ระบุถงึ

ตวัตนและสทิธ ิในการเขา้ถงึเครอืขา่ย ( Access logs specific to 

authentication and authorization servers, such as TACACS+ or 

RADIUS or DIAMETER used to control access to IP routers or 

network access servers ) 

๒) ขอ้มลูเกีย่วกบัวนั และเวลาการตดิต่อของเครือ่งทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและ

เครือ่งใหบ้รกิาร ( Date and time of connection of client to server

๓) ขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ทีร่ะบุตวัตนผูใ้ช ้(User ID ) Identification)

๔) ขอ้มลูหมายเลขชดุอนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูกาํหนดใหโ้ดยระบบผูใ้หบ้รกิาร ( 

Assigned IP address ) 

๕) ขอ้มลูทีบ่อกถงึหมายเลขสายทีเ่รยีกเขา้มา (Calling line 

Identification)



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ข. ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่ง

ผูใ้หบ้รกิารจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail servers) 

๑) ขอ้มลู log ทีบ่นัทกึไวเ้มือ่เขา้ถงึเครือ่งใหบ้รกิารไปรษณยี์

อเิลก็ทรอนิกส ์( Simple Mail Transfer Protocol : SMTP log ) 

๒) ขอ้มลูจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ีบ่นัทกึการใชบ้รกิารเรยีกขอ้มลู

จดหมาย อเิลก็ทรอนิกส ์ผา่นโปรแกรมจดัการจากเครือ่งของสมาชกิ หรอื

การดงึขอ้มลูจดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัเครือ่งสมาชกิโดยยงัคงจดัเกบ็ 

ขอ้มลูจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ีด่งึไปนัน้ไวท้ีเ่ครือ่งใหบ้รกิาร ( POP3 log 

or IMAP4 log ) 

๓) ขอ้มลูวนั และเวลาการตดิต่อของเครือ่งทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและเครือ่ง

ใหบ้รกิาร (Date and time of connection of client to server) 

๔) ขอ้มลูหมายเลขชดุอนิเทอรเ์น็ตของเครือ่งบรกิารจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์ทีถ่กูเชือ่มต่ออยูใ่นขณะนัน้ ( IP address of sending 

computer )



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ข. ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่ง

ผูใ้หบ้รกิารจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail servers) 

๕) ขอ้มลูหมายเลขของขอ้ความทีร่ะบุในจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

(Message ID) 

๖) ขอ้มลูชือ่ทีอ่ยูอ่เิลก็ทรอนิกสข์องผูส้ง่ ( Sender e-mail address ) 

๗) ขอ้มลูชือ่ทีอ่ยูอ่เิลก็ทรอนิกสข์องผูร้บั (Receiver e-mail address) 

๘) ขอ้มลูทีบ่อกถงึสถานะในการตรวจสอบ ( Status indicator ) 

๙) ขอ้มลูทีบ่อกถงึวนัเวลาในการเชือ่มต่อของเครือ่งทีเ่ขา้ใชบ้รกิารเชือ่ม

กบั เครือ่งใหบ้รกิาร (Date and time of connection of client to server) 

๑๐) ขอ้มลูหมายเลขชดุอนิเทอรเ์น็ตของเครือ่งคอมพวิเตอรผ์ูใ้ชบ้รกิารที่

เชือ่ม ต่ออยูข่ณะเขา้มาใชบ้รกิาร ( IP address of client connected to 

server ) 

๑๑) ชือ่ผูใ้ชง้าน ( User ID ) ถา้ม ี

๑๒) ขอ้มลูจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ีถ่กูสง่คนื 



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ค.ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตจากการ

โอนแฟ้มขอ้มลูบนเครือ่ง

ใหบ้รกิารโอนแฟ้มขอ้มลู 

๑) ขอ้มลู log ทีบ่นัทกึเมือ่มกีารเขา้ถงึเครือ่งใหบ้รกิารโอนแฟ้มขอ้มลู 

๒) ขอ้มลูวนั และเวลาการตดิต่อของเครือ่งทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและเครือ่ง

ใหบ้รกิาร (Date and time of connection of client to server) 

๓) ขอ้มลูหมายเลขชดุอนิเทอรเ์น็ตของเครือ่งคอมพวิเตอรผ์ูเ้ขา้ใชท้ี่

เชือ่มต่ออยูใ่นขณะนัน้ (IP source address) 

๔) ขอ้มลูชือ่ผูใ้ชง้าน ( User ID ) (ถา้ม)ี 

๕) ขอ้มลูตาํแหน่ง (path) และ ชือ่ไฟลท์ีอ่ยูบ่นเครือ่งใหบ้รกิารโอนถ่าย

ขอ้มลูทีม่กีาร สง่ขึน้มาบนัทกึ หรอืใหด้งึขอ้มลูออกไป (Path and 

filename of data object uploaded or downloaded) 



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ง.ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่งผู้

ใหบ้รกิารเวบ็ 

๑) ขอ้มลู log ทีบ่นัทกึเมือ่มกีารเขา้ถงึเครือ่งผูใ้หบ้รกิารเวบ็ 

๒) ขอ้มลูวนั และเวลาการตดิต่อของเครือ่งทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและเครือ่ง

ใหบ้รกิาร 

๓) ขอ้มลูหมายเลขชดุอนิเทอรเ์น็ตของเครือ่งคอมพวิเตอรผ์ูเ้ขา้ใชท้ี่

เชือ่มต่ออยูใ่นขณะนัน้ 

๔) ขอ้มลูคาํสัง่การใชง้านระบบ 

๕) ขอ้มลูทีบ่่งบอกถงึเสน้ทางในการเรยีกดขูอ้มลู ( URI : Uniform 

Resource Identifier)



ภาคผนวก ข. - 2.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ข. ถงึ ค. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

จ. ชนิดของขอ้มลูบนเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ 

(Usenet) 

๑) ขอ้มลู log ทีบ่นัทกึเมือ่มกีารเขา้ถงึเครอืขา่ย (NNTP log) 

๒) ขอ้มลูวนั และเวลาการตดิต่อของเครือ่งทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและเครือ่ง

ใหบ้รกิาร (Date and time of connection of client to server) 

๓) ขอ้มลูหมายเลข port ในการใชง้าน ( Protocol process ID ) 

๔) ขอ้มลูชือ่เครือ่งใหบ้รกิาร ( Host name ) 

๕) ขอ้มลูหมายเลขลาํดบัขอ้ความทีไ่ดถ้กูสง่ไปแลว้ (Posted message 

ID) 

ฉ. ขอ้มลูทีเ่กดิจากการโตต้อบ

กนับนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

เชน่ Internet Relay Chat 

(IRC) หรอื Instance 

Messaging (IM) เป็นตน้ 

ขอ้มลู log เชน่ขอ้มลูเกีย่วกบัวนั เวลาการตดิต่อของผูใ้ชบ้รกิาร ( Date 

and time of connection of client to server ) และ/หรอืขอ้มลูชือ่เครือ่ง

บนเครอืขา่ย และ/หรอืหมายเลขเครือ่งของผูใ้หบ้รกิารทีเ่ครือ่ง

คอมพวิเตอรเ์ชือ่มต่ออยู ่ในขณะนัน้ ( Hostname and/or IP address ) 

เป็นตน้ 



ภาคผนวก ข. - 3.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (1) ง. มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ก. ผูใ้หบ้รกิารรา้นอนิเทอรเ์น็ต ๑) ขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวับุคคล 

๒) เวลาของการเขา้ใช ้และเลกิใชบ้รกิาร 

๓) หมายเลขเครือ่งทีใ่ช ้IP Address 



ภาคผนวก ข. - 4.ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรซ์ึง่ผูใ้หบ้รกิารตาม

ประกาศขอ้ 5 (2) มหีน้าทีต่อ้งเกบ็รกัษา มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภท ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการ

ก. ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่ง

ผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษา

ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(Content 

Service Provider) 

๑) ขอ้มลูรหสัประจาํตวัผูใ้ชห้รอืขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวั ผูใ้ชบ้รกิารได ้

และ/หรอืเลขประจาํตวั ( User ID) ของผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเลข

ประจาํตวัผูใ้ชบ้รกิาร ( User ID) และทีอ่ยูจ่ดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ผูใ้ชบ้รกิาร 

๒) บนัทกึขอ้มลูการเขา้ใชบ้รกิาร

๓) กรณผีูใ้หบ้รกิารเวบ็บอรด์ (Web board) หรอื

ผูใ้หบ้รกิารบลอ็ค ( Blog ) ใหเ้กบ็ขอ้มลูของผูป้ระกาศ ( Post ) ขอ้มลู



มาตรา ๓๖ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกนัโดยทางที่ชอบดว้ยกฎหมาย

การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทั้ง

การกระทาํดว้ยประการอื่นใด เพื่อให้ล่วงรู้ถึงขอ้ความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่

บุคคลมีติดต่อถึงกนั จะกระทาํมิได้ เว้นแต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิแห่ง

กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน



ชี้ขาดความเหน็แย้งที่ 297/2551
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ข้อเทจ็จริง

ผู้ต้องหาได้ใช้โทรศพัท์มอืถือ โทรเขา้ไปยงัศูนย์บรกิารของบรษิัท

ผูเ้สยีหาย และหลอกลวง โดยแจง้ว่าตนชื่อนาย พ.   ผูใ้ชโ้ทรศพัทห์มายเลข 

089-121-XXXX   ทัง้นี้โดยสามารถบอกขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลทัว่ไป

ของนาย พ.ซึง่บนัทกึไวใ้นระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัผูเ้สยีหายไดถู้กตอ้ง 

ตามขัน้ตอนมาตรการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ของ

บรษิทัผูเ้สยีหาย

 พนักงานผูร้บัโทรศพัทเ์ชื่อว่าผูต้อ้งหาคอื ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื

เลขที ่089-121-XXXX จรงิ จงึเขา้ไปในระบบคอมพวิเตอร์ และแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้มลูตามทีผู่ต้อ้งหาประสงค ์ 



คาํวินิจฉัย

แมผู้ต้อ้งหาจะมไิดเ้ขา้ไปในระบบคอมพวิเตอร ์และมไิดเ้ป็นผูเ้ขา้ไป

แกไ้ขขอ้มลูในระบบดว้ยตนเอง  แต่กรณเีป็นการทีผู่ต้อ้งหาใชพ้นกังานบรษิทั

ของผูเ้สยีหาย เป็นเครื่องมอืของผูต้้องหา ในการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร์

และเขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีม่มีาตรการป้องกนัการเขา้ถงึโดยเฉพาะ  เพือ่

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลคอมพวิเตอรโ์ดยมชิอบ   ถอืไดว้่าผูต้อ้งหาเป็น

ผูก้ระทาํความผิดโดยอ้อม

ชีข้าดใหฟ้้องผูต้อ้งหา ในขอ้หาความผดิ ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

การกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550 มาตรา 5,7,9
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