บทบาทของผูด้ แู ลระบบคอมพิวเตอร์ (Admin)
ในการปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติ ว่ าด้ วยการกระทํา
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

พรบ. ว่ าด้ วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ 2550
มาตรา 1 – 4

บททัว่ ไป

หมวด 1 ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
มาตรา 5 – 17
มาตรา 5 – 13 ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
และข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (C I A)
มาตรา 14 – 16 ความผิดเกี่ยวกับเนือ้ หาข้ อความทีเ่ ผยแพร่
มาตรา 17
เงื่อนไขการลงโทษ ความผิดนอกราชอาณาจักร
หมวด 2 พนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 18 – 30
มาตรา 18 – 21 อํานาจและเงื่อนไขในการปฏิบตั ิหน้าที่
มาตรา 22 – 24 กําหนดความผิดและโทษของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 25
การรับฟังพยานหลักฐาน
มาตรา 26
ผู้ให้ บริการ มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
มาตรา 27
กําหนดโทษผูฝ้ ่ าฝื นมาตรา 18 , 20 และ 21
มาตรา 28 – 30 การแต่งตั้ง อํานาจตาม ป.วิ.อาญา และการแสดงตน

พรบ. ว่ าด้ วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ 2550
มาตรา 5 – 13 ความผิดเกีย่ วกับความปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
ความผิดต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Crime : C I A)
C : Confidentiality
I : Integrity
A : Availability
มาตรา 14 – 16 ความผิดเกีย่ วกับเนื้ อหาข้อความที่เผยแพร่
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer – Related Crime : Illegal Content)
มาตรา 15 ผูใ้ ห้บริการทีจ่ งใจ สนับสนุน หรือยินยอมให้มกี ารกระทําผิด
มาตรา 26

ผูใ้ ห้บริการ มีหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

มาตรา 5 = Unauthorized Access to Computer System
มาตรา 5 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ ระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี าตรการป้องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สําหรับตน ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดเข้าถึง (Access)
 โดยมิชอบ (โดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม : without right)
 ระบบคอมพิว เตอร์ท่ีม ี “มาตรการป้ องกัน การเข้า ถึง โดยเฉพาะ”
(specific access prevention measure)
 มาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาํ หรับตน

มาตรา 6 = illegally discloses a measure to prevent access to a
computer system
มาตรา 6
ผูใ้ ดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ผูอ้ ่นื จัดทําขึน้ เป็ นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ
ในประการทีน่ ่ าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ ่นื ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
 (มาตรการป้องกันฯ) ทีผ่ อู้ ่นื จัดทําขึน้ เป็ นการเฉพาะ
 ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผย โดยมิชอบ
 ในประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื

มาตรา 7 = Unauthorized Access to Computer Data
มาตรา 7 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีม่ มี าตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาํ หรับตน ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดเข้าถึง (Access) (โดยมิชอบ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์)
 โดยมิชอบ (โดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม : without right)
 ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ท่ีม ี “มาตรการป้ องกัน การเข้า ถึง โดยเฉพาะ”
(specific access prevention measure)
 มาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาํ หรับตน

มาตรา 8 = Illegal Intercept
มาตรา 8 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อดักรับไว้ซ่งึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่นื ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั ้ มิได้มไี ว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
่
ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือเพื่อให้บุคคลทัวไปใช้
หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
 เพือ่ ดักรับไว้ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื
 ข้อมูลฯ ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และมิได้มไี ว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพือ่ ให้บุคคลทัวไปใช้
่
ประโยชน์ได้

มาตรา 9 = Data Interference
มาตรา 9 ผูใ้ ดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื โดยมิชอบ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติม
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
 โดยมิชอบ (โดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม : without right)

มาตรา 10 = System Interference
มาตรา 10 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพือ่ ให้การทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถ
ทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใด
 โดยมิชอบ (โดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม : without right)
 เพื่อ ให้ก ารทํ า งานของระบบคอมพิว เตอร์ ข องผู้อ่ืน ถู ก ระงับ ชะลอ
ขัดขวาง หรือรบกวน
 จน (ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ) ไม่สามารถทํางานตามปกติได้

มาตรา 11 =
covering up the source of such aforementioned data
มาตรา 11 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคลอื่น
โดยปกปิ ด หรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการ
รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
 โดยปกปิ ด หรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าว
 อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

มาตรา 26 หน้ าที่ของผูใ้ ห้บริการ
ผูใ้ ห้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วนั ทีข่ อ้ มูลนัน้ เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
จะสังให้
่ ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ด เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
ผูใ้ ห้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเท่าทีจ่ ําเป็ น เพื่อให้สามารถ
ระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ นับตัง้ แต่เริม่ ใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน นับตัง้ แต่การใช้บริการสิน้ สุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กบั ผูใ้ ห้บริการประเภทใด อย่างไร และเมือ่ ใด ให้เป็ นไป
ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

บทนิยาม
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ระบบคอมพิวเตอร์”
หมายความว่า อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ ของ
คอมพิว เตอร์ท่ีเ ชื่อ มการทํา งานเข้า ด้ว ยกัน โดยได้ม ีก ารกํา หนดคํา สัง่
ชุดคําสัง่ หรือสิง่ อื่นใด และแนวทางปฏิบตั งิ านให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์
ทําหน้าทีป่ ระมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสัง่ ชุดคําสัง่ หรือ
สิง่ อื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์
อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต าม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย

บทนิยาม
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”
หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ติด ต่ อ สื่อ สารของระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่ง แสดงถึง แหล่ ง กํ า เนิ ด ต้น ทาง
ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือ
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดต่อสือ่ สารของระบบคอมพิวเตอร์นนั ้

บทนิยาม
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึง
กันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม หรือเพือ่ ประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผูใ้ ช้บริการ” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการของผูใ้ ห้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้
บริการ หรือไม่กต็ าม

มาตรา 12 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนัน้ จะเกิดขึน้ ในทันที หรือ
ในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(2) เป็ นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิว เตอร์ท่ีเ กี่ย วกับ การรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ย ของประเทศ ความ
ปลอดภัย สาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จ ของประเทศ หรือ การบริก าร
สาธารณะ หรือเป็ นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี ไี ว้เพือ่
ประโยชน์ สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่สามปี ถงึ สิบห้าปี และปรับตัง้ แต่หก
หมืน่ บาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตาม (2) เป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จําคุกตัง้ แต่สบิ ปีถงึ ยีส่ บิ ปี

มาตรา 13 = sells or disseminates sets of instructions
developed as a committing an offence tool
มาตรา 13 ผู้ใดจําหน่ าย หรือเผยแพร่ชุดคําสังที
่ ่จดั ทําขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อ
นํ า ไปใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการกระทํ า ความผิด ตามมาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดจําหน่าย หรือเผยแพร่ชดุ คําสัง่
 ชุดคําสังที
่ จ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะ เพื่อนํ าไปใช้เป็ นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10
หรือมาตรา 11

มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(1) นํ าเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการทีน่ ่ าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผอู้ ่นื หรือประชาชน
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดนําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ
 โดยประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื หรือประชาชน

มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการ
ทีน่ ่ าจะเกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ
่
หรือก่อให้เกิดความ
ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดนําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ
 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ
่
หรือ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(3) นํ าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็ นความผิด
เกีย่ วกับความมันคงแห่
่
งราชอาณาจักร หรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการ
ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดนําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
 อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมันคงแห่
่
งราชอาณาจักร หรือความผิด
เกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(4) นํ าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มลี กั ษณะอัน
ลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั ้ ประชาชนทัวไปอาจเข้
่
าถึงได้
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดนําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามก
 และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั ้ ประชาชนทัวไปอาจเข้
่
าถึงได้

มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(5) เผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โดยรู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เป็ น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
องค์ประกอบทางการกระทํา และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ดเผยแพร่หรือส่งต่อ
 ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่า เป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

มาตรา 15 = service provider intentionally supporting or
consenting to an offence under Section 14
มาตรา 15 ผู้ใ ห้บ ริก ารผู้ใ ดจงใจสนั บ สนุ น หรือ ยิน ยอมให้ม ีก ารกระทํ า
ความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นความควบคุมของตน
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทําความผิดตามมาตรา 14
องค์ประกอบความผิด และวัตถุแห่งการกระทําความผิด
 ผูใ้ ห้บริการ
 จงใจสนับสนุน หรือยินยอมให้มกี ารกระทําความผิดตามมาตรา 14
 ในระบบคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นความควบคุมของตน

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 ผู้ ใ ดนํ า เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ ท่ี ป ระชาชนทัว่ ไปอาจเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทป่ี รากฏเป็ นภาพของผู้อ่นื และภาพนัน้ เป็ นภาพที่เกิดจากการ
สร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารอื่นใด
ทัง้ นี้ โดยประการทีน่ ่าจะทําให้ผอู้ น่ื นัน้ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชัง หรือได้รบั
ความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้
จําทัง้ ปรับ
ถ้า การกระทํา ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การนํ า เข้า ข้อ มูล คอมพิว เตอร์โ ดยสุจ ริต
ผูก้ ระทําไม่มคี วามผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผูเ้ สียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง ตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บดิ า มารดา คู่
สมรส หรือบุตรของผูเ้ สียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถอื ว่าเป็ นผูเ้ สียหาย

มาตรา 17 เงื่อนไขการลงโทษ การกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 17 ผูใ้ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี นอกราชอาณาจักร และ
(1) ผู้ก ระทํา ความผิ ด นั น้ เป็ นคนไทย และรัฐ บาลแห่ง ประเทศที่ค วามผิด ได้
เกิดขึน้ หรือผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ หรือ
(2) ผู้ก ระทํ า ความผิด นั น้ เป็ น คนต่ า งด้า ว และรัฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป็ น
ผูเ้ สียหาย และผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

มาตรา 17 เงื่อนไขการลงโทษ การกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 17 ผูใ้ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี นอกราชอาณาจักร และ
(1) ผู้ก ระทํา ความผิ ด นั น้ เป็ นคนไทย และรัฐ บาลแห่ง ประเทศที่ค วามผิด ได้
เกิดขึน้ หรือผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ หรือ
(2) ผู้ก ระทํ า ความผิด นั น้ เป็ น คนต่ า งด้า ว และรัฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป็ น
ผูเ้ สียหาย และผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ พ.ศ.2550
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ
1. ผูใ้ ห้บริการแก่บุคคลทัวไปในการเข้
่
าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึง
กันโดยประการอื่น ทัง้ นี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการใน
นามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ ของบุคคลอื่น ตามข้อ 5 (1) สามารถจําแนกได้ 4
ประเภท
2. ผูใ้ ห้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลตาม
ข้อ 5 (1) ประกอบด้วยผูใ้ ห้บริการดังภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ พ.ศ.2550
ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ
1. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงผู้ให้บริการตามประกาศข้อ 5 (1) ก. มี
หน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา
2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตามประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มี
หน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา
3. ข้อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ซ่ึง ผู้ใ ห้บริก ารตามประกาศข้อ 5 (1) ง. มี
หน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา
4. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตามประกาศข้อ 5 (2) มีหน้าที่
ต้องเก็บรักษา

ภาคผนวก ก.
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประเภท
ก.ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการกระจายภาพและเสียง
(Telecommunication and
Broadcast Carrier)

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์พน้ื ฐาน (Fixed line service provider)
๒) ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile service provider)
๓) ผูใ้ ห้บริการวงจรเช่า (Leased circuit service provider)
เช่น ผูใ้ ห้บริการ leased line, ผูใ้ ห้บริการสายเช่า fiber optic,
ผูใ้ ห้บริการ ADSL, ผูใ้ ห้บริการ frame relay, ผูใ้ ห้บริการ
ATM, ผูใ้ ห้บริการ MPLS เป็ นต้น เว้นแต่ผใู้ ห้บริการนัน้
ให้บริการแต่เพียง physical media หรือสายสัญญาณอย่าง
เดียว (cabling ) เท่านัน้ (เช่น ผูใ้ ห้บริการ Dark Fiber , ผู้
ให้บริการสายใยแก้ว นําแสง ซึง่ อาจไม่มสี ญ
ั ญาณ Internet
หรือไม่ม ี IP traffic)
๔) ผูใ้ ห้บริการดาวเทียม (Satellite service provider)

ภาคผนวก ก.
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ข.ผูใ้ ห้บริการการเข้าถึงระบบ ๑) ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายสาธารณะ ( Public network service
provider ) ทัง้ มีสายและไร้สาย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Access Service Provider) ๒) ผูป้ ระกอบการซึง่ ให้บริการในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในห้องพัก ห้องเช่า โรงแรม หรือร้านอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในแต่ละกลุม่ อย่างหนึ่งอย่างใด
๓) ผูใ้ ห้บริการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
องค์กร เช่น หน่วยงานราชการ บริษทั หรือสถาบันการศึกษา

ภาคผนวก ก.
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ค.ผูใ้ ห้บริการเช่าระบบ
คอมพิวเตอร์เพือ่ ให้บริการ
โปรแกรมประยุกต์ตา่ งๆ
(Hosting Service Provider)

๑) ผูใ้ ห้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Web hosting) (
ตัวอย่าง การให้บริการเช่า Web server
๒) ผูใ้ ห้บริการแลกเปลีย่ นแฟ้มข้อมูล ( File server หรือ File
sharing )
๓) ผูใ้ ห้บริการการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Mail
Server Service Provider )
๔) ผูใ้ ห้บริการศูนย์รบั ฝากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ( Internet
Data Center)

ง.ผูใ้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ๑. ผูใ้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ต (Internet Café)
๒.ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ (Game Online)

ภาคผนวก ก.
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. ผูใ้ ห้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลตาม
ข้อ 5 (1) ประกอบด้วยผูใ้ ห้บริการดังภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
ประเภท
ผูใ้ ห้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผ่านแอพพลิเคชันต่
่ างๆ
(Content and Application
Provider)

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ผูใ้ ห้บริการเว็บบอร์ด ( Web board ) หรือผูใ้ ห้บริการ
บล็อค ( blog)
๒) ผูใ้ ห้บริการการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ต
(Internet Banking) และผูใ้ ห้บริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic payment service provider )
๓) ผูใ้ ห้บริการเว็บเซอร์วสิ (Web services)
๔) ผูใ้ ห้บริการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ( e-Commerce) หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Transactions )

ภาคผนวก ข. - 1.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ก. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ก.ข้อมูลทีส่ ามารถระบุและ
ติดตามถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง
ปลายทาง และทางสายทีผ่ า่ น
ของการติดต่อสือ่ สารของระบบ
คอมพิวเตอร์

ข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์พน้ื ฐาน โทรศัพท์วทิ ยุมอื ถือ และ
ระบบตูโ้ ทรศัพท์สาขา (fixed network telephony and mobile
telephony)
- หมายเลขโทรศัพท์ หรือ เลขหมายวงจร รวมทัง้ บริการเสริม
อื่นๆ เช่น บริการโอนสาย และหมายเลขโทรศัพท์ทไ่ี ด้โอนสาย
รวมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์ซง่ึ ถูกเรียกจากโทรศัพท์ทม่ี กี ารโอน
- ชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ช้บริการหรือผูใ้ ช้งานทีล่ งทะเบียน ( name and
address of subscriber or registered user )
- ข้อมูลเกีย่ วกับวันที,่ เวลา และทีต่ งั ้ ของ Cell ID ซึง่ มีการใช้
บริการ ( date and time of the initial activation of the service
and the location label (Cell ID) )

ภาคผนวก ข. - 1.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ก. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ข.ข้อมูลทีส่ ามารถระบุวนั ที่
เวลา และระยะเวลาของการ
ติดต่อสือ่ สารของระบบ
คอมพิวเตอร์

วัน ที่ รวมทัง้ เวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการใช้งาน ( fixed
network telephony and mobile telephony, the date and time
of the start and end of the communication )

ค.ข้อมูลซึง่ สามารถระบุทต่ี งั ้ ใน
การใช้โทรศัพท์มอื ถือ หรือ
อุปกรณ์ตดิ ต่อสือ่ สารแบบไร้
สาย ( Mobile communication
equipment )

๑) ทีต่ งั ้ label ในการเชือ่ มต่อ ( Cell ID ) ณ สถานทีเ่ ริม่
ติดต่อสือ่ สาร
๒) ข้อมูลซึง่ ระบุทต่ี งั ้ ทางกายภาพของโทรศัพท์มอื ถือ
อันเชือ่ มโยงกับข้อมูลทีต่ งั ้ ของ Cell ID ขณะทีม่ กี ารติดต่อสือ่ สาร
๓) จัดให้มรี ะบบบริการตรวจสอบบุคคลผูใ้ ช้บริการ

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ก. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตทีเ่ กิดจาก ๑) ข้อมูล log ทีม่ กี ารบันทึกไว้เมือ่ มีการเข้าถึงระบบเครือข่ายซึง่ ระบุถงึ
การเข้าถึงระบบเครือข่าย
ตัวตนและสิทธิ ในการเข้าถึงเครือข่าย ( 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) ข้อมูลเกีย่ วกับวัน และเวลาการติดต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้ามาใช้บริการและ
เครือ่ งให้บริการ ( Date and time of connection of client to server
๓) ข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ ทีร่ ะบุตวั ตนผูใ้ ช้ (User ID ) Identification)
๔) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตทีถ่ กู กําหนดให้โดยระบบผูใ้ ห้บริการ (
Assigned IP address )
๕) ข้อมูลทีบ่ อกถึงหมายเลขสายทีเ่ รียกเข้ามา (Calling line
Identification)

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ข. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครือ่ ง ๑) ข้อมูล log ทีบ่ นั ทึกไว้เมือ่ เข้าถึงเครือ่ งให้บริการไปรษณีย์
ผูใ้ ห้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ( Simple Mail Transfer Protocol : SMTP log )
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail servers) ๒) ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี นั ทึกการใช้บริการเรียกข้อมูล
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรมจัดการจากเครือ่ งของสมาชิก หรือ
การดึงข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครือ่ งสมาชิกโดยยังคงจัดเก็บ
ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทด่ี งึ ไปนัน้ ไว้ทเ่ี ครือ่ งให้บริการ ( POP3 log
or IMAP4 log )
๓) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้ามาใช้บริการและเครือ่ ง
ให้บริการ (Date and time of connection of client to server)
๔) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครือ่ งบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทีถ่ กู เชือ่ มต่ออยูใ่ นขณะนัน้ ( IP address of sending
computer )

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ข. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครือ่ ง ๕) ข้อมูลหมายเลขของข้อความทีร่ ะบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้บริการจดหมาย
(Message ID)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail servers) ๖) ข้อมูลชือ่ ทีอ่ ยูอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ของผูส้ ง่ ( Sender e-mail address )
๗) ข้อมูลชือ่ ทีอ่ ยูอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ของผูร้ บั (Receiver e-mail address)
๘) ข้อมูลทีบ่ อกถึงสถานะในการตรวจสอบ ( Status indicator )
๙) ข้อมูลทีบ่ อกถึงวันเวลาในการเชือ่ มต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้าใช้บริการเชือ่ ม
กับ เครือ่ งให้บริการ (Date and time of connection of client to server)
๑๐) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผใู้ ช้บริการที่
เชือ่ ม ต่ออยูข่ ณะเข้ามาใช้บริการ ( IP address of client connected to
server )
๑๑) ชือ่ ผูใ้ ช้งาน ( User ID ) ถ้ามี
๑๒) ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทถ่ี กู ส่งคืน

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท
ค.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการ
โอนแฟ้มข้อมูลบนเครือ่ ง
ให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ข้อมูล log ทีบ่ นั ทึกเมือ่ มีการเข้าถึงเครือ่ งให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล
๒) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้ามาใช้บริการและเครือ่ ง
ให้บริการ (Date and time of connection of client to server)
๓) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผเู้ ข้าใช้ท่ี
เชือ่ มต่ออยูใ่ นขณะนัน้ (IP source address)
๔) ข้อมูลชือ่ ผูใ้ ช้งาน ( User ID ) (ถ้ามี)
๕) ข้อมูลตําแหน่ง (path) และ ชือ่ ไฟล์ทอ่ี ยูบ่ นเครือ่ งให้บริการโอนถ่าย
ข้อมูลทีม่ กี าร ส่งขึน้ มาบันทึก หรือให้ดงึ ข้อมูลออกไป (Path and
filename of data object uploaded or downloaded)

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ

ง.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครือ่ งผู้ ๑) ข้อมูล log ทีบ่ นั ทึกเมือ่ มีการเข้าถึงเครือ่ งผูใ้ ห้บริการเว็บ
ให้บริการเว็บ
๒) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้ามาใช้บริการและเครือ่ ง
ให้บริการ
๓) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผเู้ ข้าใช้ท่ี
เชือ่ มต่ออยูใ่ นขณะนัน้
๔) ข้อมูลคําสังการใช้
่
งานระบบ
๕) ข้อมูลทีบ่ ่งบอกถึงเส้นทางในการเรียกดูขอ้ มูล ( URI : Uniform
Resource Identifier)

ภาคผนวก ข. - 2.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ข. ถึง ค. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท
จ. ชนิดของข้อมูลบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
(Usenet)

ฉ. ข้อมูลทีเ่ กิดจากการโต้ตอบ
กันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่น Internet Relay Chat
(IRC) หรือ Instance
Messaging (IM) เป็ นต้น

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ข้อมูล log ทีบ่ นั ทึกเมือ่ มีการเข้าถึงเครือข่าย (NNTP log)
๒) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครือ่ งทีเ่ ข้ามาใช้บริการและเครือ่ ง
ให้บริการ (Date and time of connection of client to server)
๓) ข้อมูลหมายเลข port ในการใช้งาน ( Protocol process ID )
๔) ข้อมูลชือ่ เครือ่ งให้บริการ ( Host name )
๕) ข้อมูลหมายเลขลําดับข้อความทีไ่ ด้ถกู ส่งไปแล้ว (Posted message
ID)
ข้อมูล log เช่นข้อมูลเกีย่ วกับวัน เวลาการติดต่อของผูใ้ ช้บริการ ( Date
and time of connection of client to server ) และ/หรือข้อมูลชือ่ เครือ่ ง
บนเครือข่าย และ/หรือหมายเลขเครือ่ งของผูใ้ ห้บริการทีเ่ ครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เชือ่ มต่ออยู่ ในขณะนัน้ ( Hostname and/or IP address )
เป็ นต้น

ภาคผนวก ข. - 3.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (1) ง. มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท
ก. ผูใ้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั บุคคล
๒) เวลาของการเข้าใช้ และเลิกใช้บริการ
๓) หมายเลขเครือ่ งทีใ่ ช้ IP Address

ภาคผนวก ข. - 4.ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ห้บริการตาม
ประกาศข้อ 5 (2) มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา มีดงั ต่อไปนี้
ประเภท
ก. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครือ่ ง
ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Content
Service Provider)

ตัวอย่างของผูใ้ ห้บริการ
๑) ข้อมูลรหัสประจําตัวผูใ้ ช้หรือข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการได้
และ/หรือเลขประจําตัว ( User ID) ของผูข้ ายสินค้าหรือบริการ หรือเลข
ประจําตัวผูใ้ ช้บริการ ( User ID) และทีอ่ ยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูใ้ ช้บริการ
๒) บันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ
๓) กรณีผใู้ ห้บริการเว็บบอร์ด (Web board) หรือ
ผูใ้ ห้บริการบล็อค ( Blog ) ให้เก็บข้อมูลของผูป้ ระกาศ ( Post ) ข้อมูล

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่ งสื่ อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง
การกระทําด้วยประการอื่นใด เพื่อให้ล่วงรู ้ถึงข้อความในสิ่ งสื่ อสารทั้งหลายที่
บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทํามิได้ เว้ นแต่ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 297/2551
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ข้อเท็จจริง
ผู้ต้องหาได้ใช้โทรศัพท์มอื ถือ โทรเข้าไปยังศูนย์บริการของบริษัท
ผูเ้ สียหาย และหลอกลวง โดยแจ้งว่าตนชื่อนาย พ. ผูใ้ ช้โทรศัพท์หมายเลข
089-121-XXXX ทัง้ นี้โดยสามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทัวไป
่
ของนาย พ.ซึง่ บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ผูเ้ สียหายได้ถูกต้อง
ตามขัน้ ตอนมาตรการป้ อ งกัน การเข้าถึงข้อ มูล ในระบบคอมพิว เตอร์ข อง
บริษทั ผูเ้ สียหาย
พนักงานผูร้ บั โทรศัพท์เชื่อว่าผูต้ อ้ งหาคือ ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์มอื ถือ
เลขที่ 089-121-XXXX
จริง จึงเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ และแก้ไข
เปลีย่ นแปลงข้อมูลตามทีผ่ ตู้ อ้ งหาประสงค์

ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 297/2551
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 5,7,9

คําวินิจฉัย
แม้ผตู้ อ้ งหาจะมิได้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ และมิได้เป็ นผูเ้ ข้าไป
แก้ไขข้อมูลในระบบด้วยตนเอง แต่กรณีเป็ นการทีผ่ ตู้ อ้ งหาใช้พนักงานบริษทั
ของผูเ้ สียหาย เป็ นเครื่องมือของผูต้ ้องหา ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
และเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ทม่ี มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ เพือ่
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ถือได้ว่าผูต้ อ้ งหาเป็ น
ผูก้ ระทําความผิดโดยอ้อม
ชีข้ าดให้ฟ้องผูต้ อ้ งหา ในข้อหาความผิด ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 5,7,9

