
มาตรา ๑๒ (๒) 
หากเป็นการกระท าโดยการรบกวน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ 
ด้วยการท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนโดยมิชอบ ที่เกี่ยวกับ 
 
 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
  (ในความหมายท่ัวๆ ไป) 
 ความปลอดภัยสาธารณะ 
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
 การบริการสาธารณะ หรือ 
 กรณีข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ 
  ระบบคอมพิวเตอร์มีไว้เพื่อประโยชน์ 
  สาธารณะ 

 

มาตรา ๑๔ (๒) ความมั่นคงของประเทศ 

หากน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศ 

 

มาตรา ๑๔ (๓)  

- หากเป็นการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ได้แก่  

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์, พระราชินี,      
รัชทายาท, ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เช่น การล้มล้างรัฐธรรมนูญ/การแบ่งแยก
ราชอาณาจักร/การท าให้ราชอาณาจักรอยู่ใต้
อ านาจอธิปไตยของรัฐอื่น 

- ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

ความแตกต่างของ “ความมั่นคง” ระหว่างมาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๔ มีองค์ประกอบความผิดต่างกัน 



ลามก 
 สิ่งอันลามก คือ น่าอับอายในทางเพศต่อตา น่าอุจาดบัดสี 
ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝีมือของ
ศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้
มิใช่เคร่งต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย
ของโลก รูปหญิงเปลือยกาย เห็นเด่นชัดเฉพาะถัน ส่วนโยนีถูก
ระบายให้ลบเลือนเห็นเพียงฐาน แสดงสุขภาพอนามัยของการ
อาบแดด สอนวิธีเขียนส่วนสัดความงามของร่างกาย ไม่น่า
เกลียดอุจาดบัดสีที่นิยมน าไปสู่ความใคร่ทางกามารมณ์ ไม่เป็น
ลามกอนาจาร (ฎีกาที่ ๙๗๘/๒๔๙๒ ฎ.๖๗๕) 
 

 ภาพสตรีแสดงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่มีสิ่งปกปิด 
ส่วนล่างพยายามปกปิดหรือท าเป็นเพียงเงาๆ ลบเลือนให้เป็น
อวัยวะที่ราบเรียบแล้วไม่มีลักษณะน่าเกลียด น่าอุจาดบัดสี ไม่
เป็นภาพลามกตามมาตราน้ี (ฎีกาท่ี ๑๒๒๓/๒๕๐๘ ฎ.๑๙๓๖) 
 

Source :  กฎหมายอาญา ภาค ๒ ตอน ๑ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ 
  ส านักอบรมศีกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
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ผู้ให้บริการ  
     

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า  

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถ
ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น 
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   การก าหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๕  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม
ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 

 
เหตุผล ผู้ให้บริการในที่น้ีมุ่งประสงค์ถึง เจ้าของเว็บไซต์  
ซึ่งมีการพิจารณาว่า ควรต้องมีหน้าที่ลบเน้ือหาอันไม่เหมาะสมด้วย  
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การเผยแพร่ภาพซึ่งตัดต่อในลักษณะหมิ่นประมาท  

มาตรา ๑๖  ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ไปอาจ
เข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และ
ภาพน้ันเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการ
ที่น่าจะท าให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
สุจริต  ผู้กระท าไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอันยอมความได้ 

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้
ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 



หมวดที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน้าที่ของผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๘ อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๙      ข้อจ ากัด/การตรวจสอบการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๒๐  การใช้อ านาจในการ block เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหากระทบต่อ 

                         ความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

มาตรา ๒๑ การเผยแพร/่จ าหน่ายชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเผยแพร่ข้อมูลท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล 

มาตรา ๒๔ ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูลที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มา 

                          ตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๖ ถึง ๒๗  หน้าที่ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  

                          และความรับผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 

มาตรา ๒๘ การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๒๙ การรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ จับ ควบคุม ค้น & การก าหนด 

                          ระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ 

มาตรา ๓๐ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  

รวมทั้งสิ้น ๑๓ มาตรา 



อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา ๑๘  อ านาจทั่วไปของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้ง  แบ่งเป็น 
 
๑. อ านาจที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องใช้อ านาจศาล 

 - มีหนังสือสอบถาม เพื่อให้ส่งค าชี้แจง ให้ข้อมูล 

 - เรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร ์  

  - สั่งให้ส่งมอบข้อมูลตาม ม.๒๖ 

๒. อ านาจทีต่้องขออนุญาตศาล  

 -ท าส าเนาข้อมูล 

 - เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร/์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์

 - ถอดรหัสลับ 

 - ยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร ์



ข้อจ ากัด/การตรวจสอบการใช้
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที ่

 มาตรา ๑๙  การจ ากัดการใช้อ านาจของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี  ซึ่งมีเง่ือนไขการใช้อ านาจทั่วไปตามมาตรา ๑๘  

 

  - การขออนุญาตศาล 

  - การส่งค าร้องขอศาล 

  - ระยะเวลาในการยึด/อายัดระบบคอมพวิเตอร์  

    ๓๐ วัน หรือ ๖๐ วัน 



การ Block Website 

 มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระท าความผิดเป็นการท าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ 

 1. อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ตามที่ก าหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา  

 2. ที่มีลักษณะขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน   
 

 พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่น
ค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่ง
ระงับ การท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ 
 

 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท า
ให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 



 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พบว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชดุค าสัง่ไม่พึง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย  

 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้

 1. มีค าสั่งห้ามจ าหน่ายหรือเผยแพร่  

 2. สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันระงับการใช้ 

ท าลาย หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้  

 3. จะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ดงักล่าวก็ได้ 

 โดยชุดค าสัง่ไม่พึงประสงค ์หมายถึง ชุดค าสั่งที่มีผลท าให้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสัง่อ่ืนเกิดความเสยีหาย 

ถูกท าลาย ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรง

ตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชดุค าสั่ง

ดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค ์



 มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด   

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท า 

 1. เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้  

 2. เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 3. เป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ห้ามมิให้พนักงานเผยแพร่ขอ้มูล ที่ได้มาตาม มาตรา ๑๘ 



 มาตรา ๒๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์   หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา

ตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล 
 

 มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล

ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูล 



 มาตรา ๒๕  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการ

สืบพยานได้ 

 แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา     

ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

การรับฟังพยานหลักฐาน 



 มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่ง ให้ผู้ให้บริการ

ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกิน

หนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 

 ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ าเป็น

เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บ

รักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง 

 ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าแสนบาท 

หน้าที่ของผู้ให้บริการ 



ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  

"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์"  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง 

ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เป็น Caller ID  

100000=10:00:49 ระยะเวลา 

104900=10:49 เวลาสิ้นสุด 

YT = Normal 

1 = Normal 

5 = YT 

1 = Metro 

04151YT2614407110000390010490010000070000300021512890  053304XXX 0002000 

04 = YTEL 071100= 7/11/00 วันที่ 

003900= 00:39 เวลาเริ่มต้น 



 มาตรา ๒๗   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองแสนบาท และ

ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

หากฝ่าฝืนค าสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 



 มาตรา ๒๘  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี

ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

การแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ 



 มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญตัินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที๋ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอ านาจรับค าร้องทุกข์หรือรับค า

กล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผดิตาม

พระราชบัญญัตินี้  

 ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดผีู้กระท า

ความผิดตามพระราชบัญญตันิี้ บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา

ความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน กับพนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตอ่ไป 

 ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาตแิละ

รัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกันก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการ

ด าเนินการตามวรรคสอง 

การรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ จับ ควบคุม ค้น และ     
การก าหนด ระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ 



การตรากฎกระทรวง & ประกาศ/ระเบียบ 

กฎกระทรวงก าหนดหนังสือยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์  

(มาตรา ๑๙) 

 

 ประกาศห้ามจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชดุค าสั่งไม่พึงประสงค์ (มาตรา ๒๑) 

 การจัดท าประกาศเก่ียวกับผู้ให้บริการและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

  (มาตรา ๒๖) 

 การจัดท าประกาศเก่ียวกับการก าหนดคุณสมบัตพินักงานเจ้าหน้าที่ 

  (มาตรา ๒๘) 

 การจัดท าประกาศเก่ียวกับบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๓๐) 

การจัดท าระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจับ ควบคุม ค้น  

การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคด ี(มาตรา ๒๙) 



ความเป็นไปได้ในการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ 
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพวิเตอรข์องผู้ให้บริการ 

 วัตถุประสงค์  ออกภายใต้ ม.๒๖ วรรค ๓ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็น 
 พยานหลักฐานส าคัญต่อการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
 ประเภทผู้ให้บริการ  แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ 
 (๑.) ผู้ให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน 
 โดยประการอื่น แบ่งออกเป็น 
     ก. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Carrier)  
     ข. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service 
      Provider)  
     ค. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  
            (Host Service Provider)  

 (๒.) ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคล 
      ตาม (๑) ข้างต้น เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ  
 (Content Service Provider)  
 
 ข้อมูลท่ีต้องเก็บ  เก็บข้อมูลจราจรท่ี สามารถระบุผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้  
 รูปแบบการเก็บ   ต้องเก็บในสื่อท่ีรักษา Integrity/Confidentiality/identification 
 บทเฉพาะกาล  เริ่มเก็บ ๓๐ วัน/๙๐ วัน/๑ ปี  
     นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



ความเป็นไปได้ในการจัดท าประกาศ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่  

 วัตถุประสงค์  ออกภายใต้ มาตรา ๒๘  เพื่อให้การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่มีความ
ชัดเจนและมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... แบ่งเป็น 
   (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ 
 การปราบปราม 

  คุณวุฒิ -  ป.โท,เอกสาขานิติศาสตร์/เนติบัณฑิต/ หรือ ป.ตรีนิติศาสตร์ หรือ
รัฐศาสตร์และเคยเป็นพนักงานสอบสวน 

 

          (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเทคนิค 
   คุณวุฒิ -  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สถิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
  
  (๓) ข้อยกเว้นจากคุณวุฒิสองข้อข้างต้น 
  
 คุณสมบัติ    
 ๑) ผ่านการทดสอบจากรัฐมนตรี ข้อเขียน หรือ สอบปฏิบัติ  
 ๒) ผ่านการอบรมหลักสูตร Cyber Security Management / CISSP, CompTIA  
   Security+, CISM  
 ๓) ผ่านการอบรม computer forensics    



ความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ
ตามพ.ร.บ.ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 หน่วยงาน น่าจะประกอบด้วย ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง ICT, 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนคเทค) กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวน
คดีพิเศษ) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ และ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด  

 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ./ DSI/ เจ้าพนักงานต ารวจ 
 

 ความร่วมมือ 
 ๑. ตั้งคณะกรรมการโดยมีหัวหน้าแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ เพื่อ 
     - วางมาตรการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
     - วางแนวปฏิบัติ ร้องทุกข์กล่าวโทษ สืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี 
 ๒. การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ และการสืบสวนสอบสวน  

 ๓. การจับกุม ควบคุม ค้น สืบสวนสอบสวน และการท าส านวนสอบสวนและ
ด าเนินคดี ต่อผู้กระท าความผิด การสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และก าลังพล  

 ๔. วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุและสถานท่ีเก็บของกลาง  
 ๕. การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่  
 ๖. การออกระเบียบตามบันทึกข้อตกลงฯ  


