คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ที่ผานมา โดยมี
เจตนารมณเพื่อกําหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอํานาจหนาที่ของพนักงาน
เจ าหนาที่ ซึ่งมีความรูแ ละความเชี่ ย วชาญในการสืบ สวนสอบสวนเกี่ย วกั บ
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
กําหนดหนาที่ของผูใหบริการ ซึ่ง มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิ ว เตอร อั น จะใช เ ป น พยานหลั ก ฐานที่ สํ า คั ญ ในการนํ า
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ จึงนับเปนโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย
ที่มีคุณประโยชนอยางยิ่ง หากแตก็อาจสงผลกระทบตอการดําเนินวิถีชีวิตของ
ผูค นในสั งคมไดเ ช นกัน ดั งนั้ น เพื่ อให กฎหมายมี ความยื ด หยุ น และสามารถ
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกฎหมายฉบับนี้หลายมาตรา
จึ ง ไดกํ า หนดให มี ก ารตรากฎหมายลํ า ดั บ รองหรื อ กฎหมายลู ก เพื่ อ กํ า หนด
รายละเอียดที่มีความสําคัญไวหลายเรื่องดวยกัน รวมทั้งเพื่อใหกฎหมายลูกนั้น
สามารถปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา ในหนังสือเลมนี้จึงไดรวมเอาทั้งกฎหมาย
แม และร า งกฎหมายลู ก ที่ กํ าลั ง จะประกาศใชบั งคับ เร็ ว ๆ นี้ ไว ดว ยกั น เพื่ อ
ประโยชนในการเผยแพรสรางความรูความเขาใจและเตรียมความพรอมของ
ทุกภาคสวนในสังคมที่เกี่ยวของตอไป
คณะผูจัดทํา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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¡¦³¦µ´´·
ªnµoª¥µ¦¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´°¤¡·ªÁ°¦r
¡.«. ÓÖÖÑ

£¼¤·¡¨°»¨¥Á .¦.
Ä®oÅªo  ª´¸É ÒÑ ¤·» µ¥ ¡.«. ÓÖÖÑ
Á}e¸É ×Ó Ä¦´µ¨{»´
¡¦³µ¤ÁÈ ¡¦³¦¤· ¦¤®µ£¼ ¤·¡¨°»¨ ¥Á ¤¸¡ ¦³¦¤¦µÃ°µ¦Ã¦Á¨o µ ²
Ä®o¦³µ«ªnµ
Ã¥¸ÉÁ}µ¦¤ª¦¤¸®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´°¤¡·ªÁ°¦r
¹¦¡¦³¦»µÃ¦Á¨oµ ² Ä®o¦µ¡¦³¦µ´´· ¹ÊÅªoÃ¥ÎµÂ³ÎµÂ¨³¥·¥°¤ °
£µ··´´·Â®nµ· ´n°Å¸Ê
¤µ¦µ Ò ¡¦³¦µ´´·¸ÊÁ¦¸¥ªnµ “¡¦³¦µ´´·ªnµoª¥µ¦¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´
°¤¡·ªÁ°¦r ¡.«. ÓÖÖÑ”
¤µ¦µ Ó ¡¦³¦µ´ ´ · ¸Ê Ä ®o Ä o ´  ´  Á¤ºÉ° ¡o  Î µ ®µ¤· ª´  ´  Ân ª´ ¦³µ«
Ä¦µ·µ»Á¬µÁ}oÅ
¤µ¦µ Ô Ä¡¦³¦µ´´·¸Ê
“¦³°¤¡·ªÁ°¦r” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ °»¦r®¦º°»°»¦r °°¤¡·ªÁ°¦r¸ÉÁºÉ°¤µ¦Îµµ
Á oµoª¥´ Ã¥Åo¤¸µ¦Îµ®Îµ´É »Îµ´É ®¦º°·É°ºÉÄ Â¨³Âªµ·´·µÄ®o°»¦r
®¦º°»°»¦rÎµ®oµ¸É¦³¤ª¨¨ o°¤¼¨Ã¥°´Ã¤´·
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“ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ o°¤¼¨ o°ªµ¤ Îµ´É »Îµ´É ®¦º°·É°ºÉÄ¦¦µ
¸É°¥¼nÄ¦³°¤¡·ªÁ°¦rÄ£µ¡¸É¦³°¤¡·ªÁ°¦r°µ¦³¤ª¨¨Åo Â¨³Ä®o®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹
o°¤¼¨°·Á¨È¦°·rµ¤®¤µ¥ªnµoª¥»¦¦¦¤µ°·Á¨È¦°·roª¥
“ o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦·n°ºÉ°µ¦ °¦³
°¤¡·ªÁ°¦r ¹ÉÂ¹Â®¨nÎµÁ· oµ ¨µ¥µ Áoµ Áª¨µ ª´¸É ¦·¤ µ ¦³¥³Áª¨µ
· °¦·µ¦ ®¦º°°ºÉ Ç ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦·n°ºÉ°µ¦ °¦³°¤¡·ªÁ°¦r´Ê
“¼oÄ®o¦·µ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ
(Ò) ¼oÄ ®o ¦· µ¦Ân» ¨°ºÉ Äµ¦Á oµ¼n °· Á°¦r ÁÈ  ®¦º °Ä®o µ¤µ¦· n° ¹ ´ Ã¥
¦³µ¦°ºÉ Ã¥nµµ¦³°¤¡·ªÁ°¦r ´Ê¸Ê Å¤nªnµ³Á}µ¦Ä®o¦·µ¦Äµ¤ °Á° ®¦º°
Äµ¤®¦º°Á¡ºÉ°¦³Ã¥r °»¨°ºÉ
(Ó) ¼oÄ®o¦·µ¦ÁÈ¦´¬µ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r °»¨°ºÉ
“¼oÄo¦·µ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¼oÄo¦·µ¦ °¼oÄ®o¦·µ¦Å¤nªnµo°Á¸¥nµÄo¦·µ¦®¦º°Å¤nÈµ¤
“¡´µÁoµ®oµ¸É” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¼o¹É¦´¤¦¸Ân´ÊÄ®o·´·µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
“¦´¤¦¸” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¦´¤¦¸¼o¦´¬µµ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¤µ¦µ Õ Ä®o¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦¦´¬µµ¦µ¤
¡¦³¦µ´´·¸Ê Â¨³Ä®o¤¸°Îµµ°°¦³¦ªÁ¡ºÉ°·´· µ¦µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¦³¦ª´Ê Á¤ºÉ°Åo¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µÂ¨oªÄ®oÄo´´Åo
®¤ª Ò
ªµ¤·Á¸É¥ª´°¤¡·ªÁ°¦r
¤µ¦µ Ö ¼oÄ Á o µ ¹ Ã¥¤·  °¹É  ¦³°¤¡· ªÁ°¦r ¸É ¤¸¤ µ¦µ¦j ° ´  µ¦Á o µ ¹ 
Ã¥Á¡µ³Â¨³¤µ¦µ¦´Ê¤·Åo¤¸ÅªoÎµ®¦´ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®Áº° ®¦º°¦´Å¤nÁ·
®¹É®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ × ¼oÄ¨nª¦¼o¤µ¦µ¦j°´µ¦Á oµ¹¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É¼o°ºÉ´Îµ ¹ÊÁ}µ¦Á¡µ³
oµÎµ¤µ¦µ¦´¨nµªÅÁdÁ¥Ã¥¤·°Ä¦³µ¦¸Énµ³Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¼o°ºÉ o°¦³ªµÃ¬Îµ»
Å¤nÁ·®¹Ée ®¦º°¦´Å¤nÁ·°®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´

2

Á¨n¤ ÒÓÕ °¸É ÓØ 

®oµ ×
¦µ·µ»Á¬µ

ÒÙ ¤·»µ¥ ÓÖÖÑ

¤µ¦µ Ø ¼oÄÁ oµ¹Ã¥¤·°¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r¸É¤¸¤µ¦µ¦j°´µ¦Á oµ¹Ã¥Á¡µ³
Â¨³¤µ¦µ¦´Ê¤·Åo¤¸ÅªoÎµ®¦´ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·°e®¦º°¦´Å¤nÁ· ¸É®¤ºÉµ
®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ Ù ¼oÄ¦³Îµoª¥¦³µ¦ÄÃ¥¤·°oª¥ª·¸µ¦µ°·Á¨È¦°·rÁ¡ºÉ°´¦´Åªo
¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r °¼o°ºÉ¸É°¥¼n¦³®ªnµµ¦nÄ¦³°¤¡·ªÁ°¦r Â¨³ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r´Ê
¤·Åo¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³®¦º°Á¡ºÉ°Ä®o»¨´ÉªÅÄo¦³Ã¥rÅoo°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·
µ¤e ®¦º°¦´Å¤nÁ·®®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ Ú ¼oÄÎµÄ®oÁ¸¥®µ¥ Îµ¨µ¥ ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨ ®¦º°Á¡·É¤Á·¤Å¤nªnµ´Ê®¤®¦º°
µnª ¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r °¼o°ºÉÃ¥¤·° o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®oµe ®¦º°¦´Å¤nÁ·
®¹ÉÂµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ ÒÑ ¼oÄ¦³Îµoª¥¦³µ¦ÄÃ¥¤·° Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Îµµ °¦³°¤¡·ªÁ°¦r
°¼o°ºÉ¼¦³´ ³¨° ´ ªµ ®¦º°¦ªÅ¤nµ¤µ¦Îµµµ¤·Åoo°¦³ªµÃ¬Îµ»
Å¤nÁ·®oµe ®¦º°¦´Å¤nÁ·®¹ÉÂµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ ÒÒ ¼oÄn o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r®¦º°®¤µ¥°·Á¨È¦°·rÂn»¨°ºÉÃ¥d
®¦º°¨°¤Â¨Â®¨n¸É¤µ °µ¦n o°¤¼¨´¨nµª °´Á}µ¦¦ªµ¦Äo¦³°¤¡·ªÁ°¦r °
»¨°ºÉÃ¥·» o°¦³ªµÃ¬¦´Å¤nÁ·®¹ÉÂµ
¤µ¦µ ÒÓ oµµ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¤µ¦µ Ú ®¦º°¤µ¦µ ÒÑ
(Ò) n°Ä®o Á· ªµ¤Á¸¥ ®µ¥Ân¦³µ Å¤nªn µªµ¤Á¸ ¥®µ¥´Ê ³Á·  ¹Ê Ä´ ¸®¦º °
Ä£µ¥®¨´Â¨³Å¤nªnµ³Á· ¹Ê¡¦o°¤´®¦º°Å¤n o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ··e Â¨³¦´Å¤nÁ·
°Âµ
(Ó) Á}µ¦¦³ÎµÃ¥¦³µ¦¸Énµ³Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥n° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º°¦³
°¤¡·ªÁ°¦r¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦¦´¬µªµ¤¤´É¨°£´¥ °¦³Á« ªµ¤¨°£´¥µµ¦³ ªµ¤¤´É
ÄµÁ«¦¬· °¦³Á« ®¦º°µ¦¦·µ¦µµ¦³ ®¦º°Á}µ¦¦³Îµn° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r®¦º°
¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦³ o°¦³ªµÃ¬Îµ»´ÊÂnµ¤e¹·®oµe Â¨³
¦´´ÊÂn®®¤ºÉµ¹µ¤Âµ
oµµ¦¦³Îµªµ¤·µ¤ (Ó) Á}Á®»Ä®o¼o°ºÉ¹Ânªµ¤µ¥ o°¦³ªµÃ¬Îµ»´ÊÂn
·e¹¥¸É·e
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¤µ¦µ ÒÔ ¼oÄÎµ®nµ¥®¦º°Á¥Â¡¦n»Îµ´É¸É´Îµ ¹ÊÃ¥Á¡µ³Á¡ºÉ°ÎµÅÄoÁ}Á¦ºÉ°¤º°
Äµ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¤µ¦µ Ö ¤µ¦µ × ¤µ¦µ Ø ¤µ¦µ Ù ¤µ¦µ Ú ¤µ¦µ ÒÑ ®¦º°
¤µ¦µ ÒÒ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®¹Ée ®¦º°¦´Å¤nÁ·°®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ ÒÕ ¼oÄ¦³Îµªµ¤·¸É¦³»Åªo´n°Å¸Ê o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·®oµe ®¦º°
¦´Å¤nÁ·®¹ÉÂµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
(Ò) ÎµÁ oµ¼n¦³°¤¡·ªÁ°¦r¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r¨°¤Å¤nªnµ´Ê®¤®¦º°µnª ®¦º°
o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r°´Á}ÁÈ Ã¥¦³µ¦¸Énµ³Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¼o°ºÉ®¦º°¦³µ
(Ó) ÎµÁ oµ¼n¦³°¤¡·ªÁ°¦r¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r°´ Á} ÁÈ Ã¥¦³µ¦¸Énµ³Á·
ªµ¤Á¸¥®µ¥n°ªµ¤¤´É °¦³Á«®¦º°n°Ä®oÁ·ªµ¤ºÉ¦³®Ân¦³µ
(Ô) ÎµÁ oµ¼n¦³°¤¡·ªÁ°¦r ¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rÄ Ç °´Á}ªµ¤·Á¸É¥ª´ªµ¤¤´É
Â®n¦µ°µµ´¦®¦º°ªµ¤·Á¸É¥ª´µ¦n°µ¦¦oµ¥µ¤¦³¤ª¨®¤µ¥°µµ
(Õ) Î µ Á o µ ¼n ¦ ³°¤¡· ª Á°¦r ¹É  o ° ¤¼ ¨ °¤¡· ª Á°¦r Ä  Ç ¸É ¤¸ ¨´  ¬³°´  ¨µ¤Â¨³
o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r´Ê¦³µ´ÉªÅ°µÁ oµ¹Åo
(Ö) Á¥Â¡¦n®¦º°nn°¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rÃ¥¦¼o°¥¼nÂ¨oªªnµÁ} o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rµ¤ (Ò)
(Ó) (Ô) ®¦º° (Õ)
¤µ¦µ ÒÖ ¼oÄ®o¦·µ¦¼oÄÄ´»®¦º°¥·¥°¤Ä®o¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¤µ¦µ ÒÕ
Ä¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É°¥¼nÄªµ¤ª»¤ ° o°¦³ªµÃ¬ÁnÁ¸¥ª´¼o¦³Îµªµ¤·µ¤
¤µ¦µ ÒÕ
¤µ¦µ Ò× ¼o Ä Î µ Á o µ ¼n ¦ ³°¤¡· ª Á°¦r ¸É  ¦³µ´É ª Å°µÁ o µ ¹  Åo ¹É  o ° ¤¼ ¨
°¤¡· ªÁ°¦r¸É¦µÁ} £µ¡ °¼o°ºÉ Â¨³£µ¡´Ê Á}  £µ¡¸ÉÁ· µµ¦¦oµ ¹Ê  ´ n° Á· ¤
®¦º°´Â¨oª¥ª·¸µ¦µ°·Á¨È¦°·r®¦º°ª·¸µ¦°ºÉÄ ´Ê¸Ê Ã¥¦³µ¦¸Énµ³ÎµÄ®o¼o°ºÉ´Ê
Á¸¥ºÉ°Á¸¥ ¼¼®¤·É ¼Á¨¸¥´ ®¦º°Åo¦´ªµ¤°´°µ¥ o°¦³ªµÃ¬Îµ»Å¤nÁ·µ¤e ®¦º°
¦´Å¤nÁ·®®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
oµµ¦¦³Îµµ¤ª¦¦®¹É Á}µ¦ÎµÁ oµ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rÃ¥»¦· ¼o¦³ÎµÅ¤n¤¸ªµ¤·
ªµ¤·µ¤ª¦¦®¹ÉÁ}ªµ¤·°´¥°¤ªµ¤Åo
oµ¼oÁ¸¥®µ¥Äªµ¤·µ¤ª¦¦®¹Éµ¥Á¸¥n°¦o°» r Ä®o·µ ¤µ¦µ ¼n¤¦ ®¦º°
»¦ °¼oÁ¸¥®µ¥¦o°» rÅo Â¨³Ä®oº°ªnµÁ}¼oÁ¸¥®µ¥
¤µ¦µ ÒØ ¼oÄ¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê°¦µ°µµ´¦Â¨³
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(Ò) ¼o¦³Îµªµ¤· ´Ê Á} Å¥ Â¨³¦´µ¨Â®n ¦³Á«¸Éªµ¤· ÅoÁ · ¹Ê  ®¦º °
¼oÁ¸¥®µ¥Åo¦o° °Ä®o¨Ã¬ ®¦º°
(Ó) ¼o¦³Îµªµ¤·´Ê  Á} n µoµª Â¨³¦´µ¨Å¥®¦º°Å¥Á} ¼oÁ¸ ¥®µ¥Â¨³
¼oÁ¸¥®µ¥Åo¦o° °Ä®o¨Ã¬
³o°¦´Ã¬£µ¥Ä¦µ°µµ´¦
®¤ª Ó
¡´µÁoµ®oµ¸É
¤µ¦µ ÒÙ £µ¥Äo´´¤µ¦µ ÒÚ Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦ºªÂ¨³°ªÄ¦¸¸É¤¸
Á®»°´ª¦ÁºÉ°Åoªnµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸É¤¸°Îµµ°¥nµ®¹É
°¥nµÄ ´n°Å¸Ê Á¡µ³¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦ÄoÁ}®¨´µÁ¸É¥ª´µ¦¦³Îµªµ¤·
Â¨³®µ´ª¼o¦³Îµªµ¤·
(Ò) ¤¸®´º°°µ¤®¦º°Á¦¸¥»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·
¸Ê¤µÁ¡ºÉ°Ä®oo°¥Îµ nÎµ¸ÊÂÁ}®´º° ®¦º°nÁ°µ¦ o°¤¼¨ ®¦º°®¨´µ°ºÉÄ¸É°¥¼nÄ¦¼Â
¸Éµ¤µ¦Á oµÄÅo
(Ó) Á¦¸¥ o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦rµ¼oÄ®o¦·µ¦Á¸É¥ª´µ¦·n°ºÉ°µ¦nµ¦³
°¤¡·ªÁ°¦r®¦º°µ»¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
(Ô) ´ÉÄ®o¼oÄ®o¦·µ¦n¤° o°¤¼¨Á¸É¥ª´¼oÄo¦·µ¦¸Éo°ÁÈµ¤¤µ¦µ Ó× ®¦º°¸É°¥¼n
Äªµ¤¦°¦°®¦º°ª»¤ °¼oÄ®o¦·µ¦Ä®oÂn¡´µÁoµ®oµ¸É
(Õ) ÎµÎµÁµ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r µ¦³°¤¡·ªÁ°¦r
¸É¤¸Á®»°´ª¦ÁºÉ°Åoªnµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä¦¸¸É¦³°¤¡·ªÁ°¦r´Ê¥´
¤·Åo°¥¼nÄªµ¤¦°¦° °¡´µÁoµ®oµ¸É
(Ö) ´É  Ä®o »  ¨¹É  ¦°¦°®¦º ° ª» ¤ o ° ¤¼ ¨ °¤¡· ª Á°¦r ®¦º ° °»  ¦r ¸É Ä o Á È 
o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r n¤° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º°°»¦r´¨nµªÄ®oÂn¡´µÁoµ®oµ¸É
(×) ¦ª°®¦º°Á oµ¹¦³°¤¡·ªÁ°¦r o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r
®¦º°°»¦r¸ÉÄoÁÈ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r °»¨Ä °´Á}®¨´µ®¦º°°µÄoÁ}®¨´µÁ¸É¥ª´
µ¦¦³Îµªµ¤· ®¦º°Á¡ºÉ°ºª®µ´ª¼o¦³Îµªµ¤·Â¨³´ÉÄ®o»¨´Ên o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r
o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r ¸ÉÁ¸É¥ª o°Ánµ¸ÉÎµÁ}Ä®ooª¥ÈÅo
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(Ø) °¦®´¨´ ° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r °»¨Ä ®¦º°´ÉÄ®o»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦
Á oµ¦®´¨´ ° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r Îµµ¦°¦®´¨´ ®¦º°Ä®oªµ¤¦nª¤¤º°´¡´µÁoµ®oµ¸ÉÄ
µ¦°¦®´¨´´¨nµª
(Ù) ¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦rÁnµ¸ÉÎµÁ}Á¡µ³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥
Â®nªµ¤·Â¨³¼o¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
¤µ¦µ ÒÚ µ¦Äo°Îµµ °¡´µÁoµ®oµ¸Éµ¤¤µ¦µ ÒÙ (Õ) (Ö) (×) (Ø) Â¨³
(Ù) Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸É¥ºÉ Îµ¦o°n°«µ¨¸É¤¸Á °ÎµµÁ¡ºÉ°¤¸Îµ´É°»µÄ®o¡´µÁoµ®oµ¸É
ÎµÁ·µ¦µ¤Îµ¦o° ´Ê¸Ê Îµ¦o°o°¦³»Á®»°´ª¦ÁºÉ°Åoªnµ»¨Ä¦³Îµ®¦º°Îµ¨´³¦³Îµµ¦
°¥nµ®¹É°¥nµÄ°´Á}ªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Á®»¸Éo°Äo°Îµµ ¨´¬³ °µ¦¦³Îµ
ªµ¤· ¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´°»¦r¸ÉÄoÄµ¦¦³Îµªµ¤·Â¨³¼o¦³Îµªµ¤· Ánµ¸Éµ¤µ¦
³¦³»Åo ¦³°Îµ¦o°oª¥Äµ¦¡·µ¦µÎµ¦o°Ä®o«µ¨¡·µ¦µÎµ¦o°´¨nµªÃ¥Á¦Èª
Á¤ºÉ°«µ¨¤¸Îµ´É°»µÂ¨oª n°ÎµÁ·µ¦µ¤Îµ´É °«µ¨ Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸ÉnÎµÁµ
´¹Á®»°´ª¦ÁºÉ°¸ÉÎµÄ®oo°Äo°Îµµµ¤¤µ¦µ ÒÙ (Õ) (Ö) (×) (Ø) Â¨³ (Ù) ¤°Ä®o
Áoµ °®¦º°¼o¦°¦°¦³°¤¡·ªÁ°¦r´Ê ÅªoÁ} ®¨´µ ÂnoµÅ¤n¤¸Áoµ °®¦º°¼o¦°¦°
Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r°¥¼n  ¸É´Ê Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸Én¤°ÎµÁµ´ ¹´Ê Ä®oÂ nÁoµ °®¦º °
¼o¦°¦°´¨nµªÄ´¸¸É¦³ÎµÅo
Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸É¼oÁ}®´ª®oµÄµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤¤µ¦µ ÒÙ (Õ) (Ö) (×) (Ø) Â¨³
(Ù) nÎµÁµ´¹¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦ÎµÁ·µ¦Â¨³Á®» ¨Â®nµ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o«µ¨¸É¤¸Á °Îµµ
£µ¥Ä¸É·Â´ÉªÃ¤´ÂnÁª¨µ¨¤º°ÎµÁ·µ¦ Á¡ºÉ°Á}®¨´µ
µ¦ÎµÎµÁµ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rµ¤¤µ¦µ ÒÙ (Õ) Ä®o¦³ÎµÅoÁ¡µ³Á¤ºÉ°¤¸Á®»°´ª¦ÁºÉ°
Åoªnµ¤¸µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Â¨³o°Å¤nÁ} °»¦¦Äµ¦ÎµÁ· ·µ¦ °
Áoµ °®¦º°¼o¦°¦° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r´ÊÁ·ªµ¤ÎµÁ}
µ¦¥¹®¦º°°µ¥´µ¤¤µ¦µ ÒÙ (Ù) °µ³o°n¤°ÎµÁµ®´º°Âµ¦¥¹®¦º°
°µ¥´¤°Ä®oÁoµ °®¦º°¼o¦°¦°¦³°¤¡·ªÁ°¦r´ÊÅªoÁ}®¨´µÂ¨oª¡´µÁoµ®oµ¸É³
´É¥¹®¦º°°µ¥´ÅªoÁ·µ¤·ª´¤·Åo Ä¦¸ÎµÁ}¸Éo°¥¹®¦º°°µ¥´Åªoµªnµ´Ê Ä®o¥ºÉÎµ¦o°
n°«µ¨¸É¤¸Á °ÎµµÁ¡ºÉ° ° ¥µ¥Áª¨µ¥¹®¦º°°µ¥´Åo Ân«µ¨³°»µÄ®o ¥µ¥Áª¨µ¦´ÊÁ¸¥ª®¦º°
®¨µ¥¦´Ê¦ª¤´Åo°¸Å¤nÁ·®·ª´ Á¤ºÉ°®¤ªµ¤ÎµÁ}¸É³¥¹®¦º°°µ¥´®¦º°¦Îµ®Áª¨µ
´¨nµªÂ¨oª ¡´µÁoµ®oµ¸Éo°nº¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É¥¹®¦º°°µ¦°µ¥´Ã¥¡¨´
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®´º°Âµ¦¥¹®¦º°°µ¥´µ¤ª¦¦®oµÄ®oÁ}Åµ¤¸ÉÎµ®Ä¦³¦ª
¤µ¦µ ÓÑ Ä¦¸¸É µ¦¦³Îµªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Á} µ¦ÎµÄ®oÂ ¡¦n®¨µ¥
¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r¸É°µ¦³¦³Áº°n°ªµ¤¤´ÉÂ®n¦µ°µµ´¦µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ£µ°
¨´¬³ Ò ®¦º°¨´¬³ Ò/Ò Â®n¦³¤ª¨®¤µ¥°µµ ®¦º°¸É¤¸¨´¬³ ´n°ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
®¦º°«¸¨¦¦¤°´¸ °¦³µ ¡´µÁoµ®oµ¸ÉÃ¥Åo¦´ªµ¤Á®È°µ¦´¤¦¸°µ¥ºÉÎµ¦o°
¡¦o °¤Â¡¥µ®¨´ µn °«µ¨¸É ¤¸ Á °Î µµ °Ä®o ¤¸ Î µ´É ¦³´ µ¦Î µÄ®o Â¡¦n ®¨µ¥¹É  o °¤¼ ¨
°¤¡·ªÁ°¦r´ÊÅo
Ä¦¸¸É«µ¨¤¸Îµ´ÉÄ®o¦³´µ¦ÎµÄ®oÂ¡¦n®¨µ¥¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦rµ¤ª¦¦®¹É Ä®o
¡´µÁoµ®oµ¸ÉÎ µµ¦¦³´µ¦ÎµÄ®oÂ¡¦n ®¨µ¥´Ê Á° ®¦º° ´ÉÄ®o ¼oÄ ®o¦· µ¦¦³´µ¦ÎµÄ®o
Â¡¦n®¨µ¥¹É o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r´ÊÈÅo
¤µ¦µ ÓÒ Ä¦¸¸É ¡ ´  µÁoµ ®o µ ¸É¡ ªn µ o ° ¤¼¨ °¤¡· ª Á°¦r Ä ¤¸»  Î µ ´É Å¤n ¡¹ 
¦³r¦ª¤°¥¼noª ¥ ¡´µÁoµ®oµ¸É° µ¥ºÉ Îµ¦o°n° «µ¨¸É¤¸Á °Îµ µÁ¡ºÉ ° °Ä®o¤¸Îµ ´É®oµ ¤
Îµ®nµ¥®¦º°Á¥Â¡¦n ®¦º°´ÉÄ®oÁoµ °®¦º°¼o¦°¦° o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r´Ê¦³´µ¦Äo Îµ¨µ¥
®¦º° ÂoÅ o° ¤¼¨ °¤¡·ªÁ°¦r ´Ê Åo ®¦º °³Îµ ®ÁºÉ° Å Äµ¦Äo ¤¸ ÅªoÄ ¦°¦° ®¦º °
Á¥Â¡¦n»Îµ´ÉÅ¤n¡¹¦³r´¨nµªÈÅo
»Îµ´ÉÅ¤n¡¹¦³rµ¤ª¦¦®¹É®¤µ¥¹»Îµ´É¸É¤¸¨ÎµÄ®o o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º°
¦³°¤¡·ªÁ°¦r®¦º°»Îµ´É°ºÉÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥ ¼Îµ¨µ¥ ¼ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨®¦º°Á¡·É¤Á·¤
´ o° ®¦º°·´· µÅ¤n¦µ¤Îµ´É¸ÉÎµ®Åªo ®¦º°Ã¥¦³µ¦°ºÉµ¤¸ÉÎµ®Ä¦³¦ª
´Ê¸Ê ÁªoÂnÁ}»Îµ´É¸É¤»n®¤µ¥Äµ¦j°´®¦º°ÂoÅ »Îµ´É´¨nµª oµo µ¤¸É¦´¤¦¸
¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µ
¤µ¦µ ÓÓ ®oµ¤¤·Ä ®o¡ ´ µÁoµ ®o µ¸É Ád Á¥®¦º °n ¤° o° ¤¼¨ °¤¡· ªÁ°¦r o °¤¼ ¨
¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º° o°¤¼¨ °¼oÄo¦·µ¦ ¸ÉÅo¤µµ¤¤µ¦µ ÒÙ Ä®oÂn»¨Ä
ªµ¤Äª¦¦®¹É¤·Ä®oÄo´´´µ¦¦³ÎµÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦ÎµÁ·¸´¼o¦³Îµªµ¤·
µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê ®¦º°Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦ÎµÁ·¸´¡´µÁoµ®oµ¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦Äo°Îµµ®oµ¸É
Ã¥¤·° ®¦º°Á}µ¦¦³Îµµ¤Îµ´É®¦º°¸ÉÅo¦´°»µµ«µ¨
¡´ µÁo µ®o µ¸É ¼o Ä i µ g ª¦¦®¹É o °¦³ªµÃ¬Î µ» Å¤n Á· µ¤e ®¦º °¦´ Å¤n Á· 
®®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
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¤µ¦µ ÓÔ ¡´µÁoµ®oµ¸É¼oÄ¦³ÎµÃ¥¦³¤µÁ}Á®»Ä®o¼o°ºÉ¨nª¦¼o o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r
o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º° o°¤¼¨ °¼oÄo¦·µ¦ ¸ÉÅo¤µµ¤¤µ¦µ ÒÙ o°¦³ªµÃ¬Îµ»
Å¤nÁ·®¹Ée ®¦º°¦´Å¤nÁ·°®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ ÓÕ ¼oÄ ¨n ª¦¼o o°¤¼ ¨°¤¡·ª Á°¦r o°¤¼ ¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º° o°¤¼ ¨ °
¼oÄo¦·µ¦ ¸É¡´µÁoµ®oµ¸ÉÅo¤µµ¤¤µ¦µ ÒÙ Â¨³ÁdÁ¥ o°¤¼¨´Ên°¼o®¹É¼oÄ o°¦³ªµÃ¬
Îµ»Å¤nÁ·°e ®¦º°¦´Å¤nÁ·¸É®¤ºÉµ ®¦º°´ÊÎµ´Ê¦´
¤µ¦µ ÓÖ o°¤¼¨ o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r ®¦º° o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦r¸É¡´µÁoµ®oµ¸É
Åo¤µµ¤¡¦³¦µ´´· ¸Ê Ä®o°oµÂ¨³¦´¢{Á}¡¥µ®¨´µµ¤´´·Â®n¦³¤ª¨®¤µ¥
ª·¸¡·µ¦µªµ¤°µµ®¦º°®¤µ¥°ºÉ°´ªnµoª¥µ¦º¡¥µÅo Âno°Á}·¸É¤·ÅoÁ· ¹Êµµ¦¼Ä
¤¸Îµ¤´É´µ ¼nÁ È ®¨°¨ª ®¦º°Ã¥¤·°¦³µ¦°ºÉ
¤µ¦µ Ó× ¼oÄ®o¦·µ¦o°ÁÈ¦´¬µ o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦rÅªoÅ¤no°¥ªnµÁoµ·ª´
´Ânª´¸É o°¤¼¨´ÊÁ oµ¼n¦³°¤¡·ªÁ°¦r ÂnÄ¦¸ÎµÁ}¡´µÁoµ®oµ¸É³´ÉÄ®o¼oÄ®o¦·µ¦
¼oÄÁÈ¦´¬µ o°¤¼¨¦µ¦µ°¤¡·ªÁ°¦rÅªoÁ·Áoµ·ª´ÂnÅ¤nÁ·®¹ÉeÁ}¦¸¡·Á«¬Á¡µ³¦µ¥
Â¨³Á¡µ³¦µªÈÅo
¼oÄ®o¦·µ¦³o°ÁÈ¦´¬µ o°¤¼¨ °¼oÄo¦·µ¦Ánµ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦¦³»´ª¼oÄo¦·µ¦
´´ÊÂnÁ¦·É¤Äo¦·µ¦Â¨³o°ÁÈ¦´¬µÅªoÁ}Áª¨µÅ¤no°¥ªnµÁoµ·ª´´´ÊÂnµ¦Äo¦·µ¦·Ê»¨
ªµ¤Äª¦¦®¹É³Äo´¼oÄ®o¦·µ¦¦³Á£Ä °¥nµÅ¦ Â¨³Á¤ºÉ°Ä Ä®oÁ}Åµ¤¸É¦´¤¦¸
¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µ
¼oÄ®o¦·µ¦¼oÄÅ¤n·´·µ¤¤µ¦µ¸Ê o°¦³ªµÃ¬¦´Å¤nÁ·®oµÂµ
¤µ¦µ ÓØ ¼oÄ Å¤n·´·µ¤Îµ´É °«µ¨®¦º°¡´µÁoµ®oµ¸É¸É´Éµ¤¤µ¦µ ÒÙ
®¦º°¤µ¦µ ÓÑ ®¦º°Å¤n·´·µ¤Îµ´É °«µ¨µ¤¤µ¦µ ÓÒ o°¦³ªµÃ¬¦´Å¤nÁ·°Âµ
Â¨³¦´Á}¦µ¥ª´°¸Å¤nÁ·ª´¨³®oµ¡´µªnµ³·´·Ä®o¼o°
¤µ¦µ ÓÙ µ¦Ân´Ê¡´µÁoµ®oµ¸Éµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®o¦´¤¦¸Ân´Êµ¼o¤¸ªµ¤¦¼o
Â¨³ªµ¤ÎµµÁ¸É¥ª´¦³°¤¡·ªÁ°¦rÂ¨³¤¸»¤´·µ¤¸É¦´¤¦¸Îµ®
¤µ¦µ ÓÚ Äµ¦·´·®oµ¸Éµ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸ÉÁ}¡´µ
iµ¥¦°®¦º°Îµ¦ª´Ê¼oÄ®nµ¤¦³¤ª¨®¤µ¥ª·¸¡·µ¦µªµ¤°µµ¤¸°Îµµ¦´Îµ¦o°» r
®¦º°¦´Îµ¨nµªÃ¬ Â¨³¤¸°ÎµµÄµ¦ºª°ªÁ¡µ³ªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·¸Ê
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Äµ¦´  ª» ¤ o  µ¦Î µ Î µ ª°ªÂ¨³Î µ Á·  ¸ ¼o  ¦³Î µ ªµ¤·  µ¤
¡¦³¦µ´´·¸Ê ¦¦µ¸ÉÁ}°Îµµ °¡´µ iµ¥¦°®¦º°Îµ¦ª´Ê¼oÄ®n ®¦º°¡´µ
°ªµ¤¦³¤ª¨®¤µ¥ª·¸¡·µ¦µªµ¤°µµ Ä®o¡´µÁoµ®oµ¸É¦³µµ´¡´µ
°ª¼o¦´·°Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦µ¤°Îµµ®oµ¸Én°Å
Ä®oµ¥¦´¤¦¸Äµ³¼oÎµ´¼Â¨Îµ´µÎµ¦ªÂ®nµ·Â¨³¦´¤¦¸¤¸°Îµµ¦nª¤´
Îµ®¦³Á¸¥Á¸É¥ª´ÂªµÂ¨³ª·¸·´·Äµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤ª¦¦°
¤µ¦µ ÔÑ Äµ¦· ´ · ®o µ¸É ¡´ µÁo µ®o µ¸É o °Â´ ¦¦³Î µ ´ ªn °» ¨
¹ÉÁ¸É¥ª o°
´¦¦³Îµ´ª °¡´µÁoµ®oµ¸ÉÄ®oÁ}Åµ¤Â¸É¦´¤¦¸¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µ
¼o¦´°¡¦³¦¤¦µÃ°µ¦
¡¨Á° »¦¥»r »¨µr
µ¥¦´¤¦¸

9

Á¨n¤ ÒÓÕ °¸É ÓØ 

®oµ ÒÔ
¦µ·µ»Á¬µ

ÒÙ ¤·»µ¥ ÓÖÖÑ

®¤µ¥Á®» :- Á®»¨Äµ¦¦³µ«Äo¡¦³¦µ´´·´¸Ê º° ÁºÉ°µÄ{»´¦³°¤¡·ªÁ°¦rÅoÁ}
nªÎµ´ °µ¦¦³°· µ¦Â¨³µ¦Îµ¦¸ª·  °¤» ¬¥r ®µ¤¸ ¼o¦³Îµo ª¥¦³µ¦Ä Ç Ä®o ¦³
°¤¡·ªÁ°¦rÅ¤nµ¤µ¦Îµµµ¤Îµ´É¸ÉÎµ®Åªo®¦º°ÎµÄ®oµ¦Îµµ·¡¨µÅµÎµ´É¸ÉÎµ®Åªo ®¦º°
Äoª·¸µ¦Ä Ç Á oµ¨n ª¦¼o o°¤¼ ¨ Âo Å ®¦º °Îµ¨µ¥ o°¤¼¨ °» ¨°ºÉ Ä¦³°¤¡· ªÁ°¦r Ã¥¤·° ®¦º °
Äo ¦³°¤¡·ªÁ°¦rÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦n o°¤¼¨°¤¡·ªÁ°¦r°´Á}ÁÈ ®¦º°¤¸¨´¬³°´¨µ¤°µµ¦ ¥n°¤n °Ä®oÁ· 
ªµ¤Á¸¥®µ¥ ¦³¦³Áº°n°Á«¦¬· ´¤ Â¨³ªµ¤¤´É °¦´  ¦ª¤´Êªµ¤» Â¨³«¸ ¨¦¦¤
°´ ¸ °¦³µ ¤ª¦Î µ®¤µ¦µ¦Á¡ºÉ °j °´ Â¨³¦µ¦µ¤µ¦¦³Î µ´ ¨n µª ¹  Î µ Á} 
o°¦µ¡¦³¦µ´´·¸Ê
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Computer-Related Crime Act
B.E. 2550 (2007)
_________________
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 10th of June B.E. 2550;
Being the 62nd Year of the Present Reign.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously
pleased to proclaim that:
Whereas it is expedient to have the law on computer
related crime;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the
advice and consent of the National Legislative Assembly, as follows:
…………………………………………………………………..
Section 1
This Act shall be called the “Computer-Related
Crime Act B.E. 2550”
Section 2
This Act shall come into force after thirty days
following the date of its publication in the Government Gazette
Section 3

In this Act:

“computer system” means any device or a group of
interconnected or related devices, one or more of which pursuant to a
program or instruction or anything else, performs automatic processing
of data.
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“computer data” means information, messages and concepts or
instruction, a program or anything else in a form suitable for processing
in a computer system and shall include electronic data under the law on
electronic transaction.
“traffic data” means any data relating to communication by
means of a computer system, indicating the communication’s origin,
destination, route, time, date, size, duration, type of underlying service,
or other information relating to communication of such a computer
system.

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

ขอขอบคุณดร.ดวงทิพย สุรินทาธิป และบริษท
ั ชวลิต แอนดเอสโซวิเอทส จํากัดที่ไดชว ยตรวจแกและ
ปรับปรุงรางกฎหมายฉบับแปลของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติจนแลวเสร็จ ขณะนี้รางกฎหมายฉบับแปลอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ
่ ใหเปน Official Translation ตอไป
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“service provider” means:
(1) a person who, either in his own name or in the name or for
the benefit of another person, provides to other persons with access to
the internet or the ability to communicate by other means through a
computer system.
(2) a person who stores computer data for the benefit of other
persons.
“user” means a person who uses the service of the service
provider with or without pay.
“competent official” means a person appointed by the minister
for the execution of this Act.
“Minister” means the Minister having charge and control of
this Act.
Section 4
The Minister of the Information and
Communication Technology Ministry shall have charge and control of
this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations for
the execution of this Act.
Such Ministerial Regulations shall come into force upon their
publication in the Government Gazette.
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Part 1
Computer-Related Offences.
------------------------------Section 5
Whoever illegally accesses to a computer system
that has specific security measures and such security measures are not
intended for his use, shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand Baht or to
both.
Section 6
Whoever having knowledge of the security
measures to access to a computer system created specifically by another
person ,discloses, without right, such security measures in a manner that
is likely to cause damage to another person, shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not
exceeding twenty thousand Baht or to both.
Section 7
Whoever illegally accesses to a computer data
that has specific security measures which are not intended for his use,
shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to
a fine not exceeding forty thousand Baht or to both.
Section 8
Whoever illegally makes, by any electronic
means, an interception of computer data of another person that is being
transmitted in a computer system and such computer data is not for the
benefit of the public or is not available for other persons to utilize, shall
be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a
fine not exceeding sixty thousand Baht or to both.
Section 9
Whoever illegally acts in a manner that causes
damage, impairment, deletion, alteration or addition either in whole or
in part of computer data of another person, shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not
exceeding one hundred thousand Baht or to both.
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Section 10
Whoever illegally acts in a manner that causes
suspension, deceleration, obstruction or interference of a computer
system of another person so that it cannot function normally shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding five years or a fine not
exceeding one hundred thousand Baht or to both.
Section 11 Whoever sends computer data or an electronic
mail to another person while hiding or faking its sources, in a manner
that interferes with such another person’s normal utilization of the
computer system, shall be liable to a fine not exceeding one hundred
thousand Baht.
Section 12

If the offences under Section 9 or 10

(1) result in damage to the general public, whether the damage
takes place immediately or afterwards or simultaneously, the offender
shall be liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or to
a fine not exceeding two hundred thousand Baht.
(2) are committed in a manner that is likely to cause damage to
computer data or computer systems relating to national security, public
safety, economic stability or public utilities, or committed against
computer data or a computer system that is available for the benefit of
the public, the offender shall be liable to imprisonment for a term from
three to fifteen years and to a fine from sixty thousand Baht to three
hundred thousand Baht.
If the offence under (2) causes death to another person, the
offender shall be liable to imprisonment for a term from ten to twenty
years.
Section 13
Whoever sells or disseminates a program
specifically designed for the purpose of committing offences under
Section 5 to Section 10 or Section 11 shall be liable to imprisonment for
a term not exceedting one year or to a fine not exceeding twenty
thousand Baht or to both.
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Section 14
Whoever commits the following acts shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine
not exceeding one hundred thousand Baht or both:
(1) input into a computer system wholly or partially fake or false
computer data that is likely to cause damage to another person or the
public;
(2) input into a computer system false computer data in a
manner that is likely to undermine national security or to cause public
panic;
(3) input into a computer system computer data that is an
offence against national security or terrorism according to the Criminal
Code.
(4) input into a computer system pornographic computer data
that is accessible to the public;
(5) publish or forward any computer data with the full
knowledge that such computer data is under paragraph (1), (2) (3) or
(4);
Section 15
Any service provider, who intentionally supports
or gives consent to the commission of an offence under Section 14 in
the computer system in his control, shall be liable to the same penalty as
provided in Section 14.
Section 16
Any person inputs into a computer system, that is
available to the public, photographs of another person and such
photographs are developed, edited, added or altered by electronic or any
other means in a manner that is likely to impair the reputation of that
other person, to expose that other person to hatred, contempt or
humiliation, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding
three years or to a fine not exceeding sixty thousand Baht or to both.
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If any person acts under paragraph one with honest intent, he is not
guilty.
The offence under paragraph one is a compoundable offence.
If the aggrieved party dies before lodging a complaint, the
parents, spouse or children of the aggrieved party shall be entitled to
lodge the complaint and shall be deemed to be an injured party.
Section 17
Whoever commits an offence pursuant to this Act
outside the Kingdom , whether
(1) the offender be a Thai person, and there be a request for
punishment by the Government of the country where the offence has
occurred or by the injured person ; or
(2) the offender be an alien, and the Royal Thai Government or
a Thai person be the injured person, and there be a request for
punishment by the injured person,
shall be punished in the Kingdom.

Part 2
Competent Officials
------------------------------Section 18
Subject to Section 19, for the purpose of
investigation and interrogation, in case where there is reasonable
ground for believing that an offence has been committed under this Act,
the competent official shall have the following powers, as deemed
necessary for the purpose of providing evidence related to the offence
or of the search for the offender :
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(1) to notify or summon in writing any person who is involved
in the offence prescribed by this Act to give statement or to submit
declaration letter, documents, information or other evidence in an
understandable form;
(2) to require traffic data from the service provider who is in
charge of communications through the computer system or other
relevant;
(3) to require the service provider to submit to the competent
official user’s information that is required to be kept under Section 26
or is in his possession or control;
(4) to copy the computer data and traffic data from the computer
system that is suspected of having been used for committing the offence
under this Act., in case where the computer system is not in the
possession of the competent official;
(5) to require the possessor or controller of the computer data or
equipment storing the computer data to deliver to him such computer
data or equipment;
(6) to access the computer system, traffic data, or computer data
of any person in order to ascertain the offender and in case where it is
required, the competent official may also instruct such a person to
deliver to him all relevant computer data as deemed necessary;
(7) to decrypt any person’s computer data or to require a person
who is involved in encryption of computer data to decrypt it or to cooperate with the competent official in carrying out the decryption;
(8) to seize or attach as necessary the computer system for the
purpose of identifying details of the offence or the offender under this
Act.
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Section 19
In exercising his power under Section 18 (4) (5)
(6) (7) and (8) the competent official shall submit a request to the
competent court for a permission to implement the request. The
request should identify reasonable grounds for believing that any person
has committed or about to commit an offence under this Act, reasons
for exercising this power, the manner of the offence, details of devices
used in committing the offence and of the offender to the extent
possible. In determining the request, the court shall proceed in a speedy
manner.
After the court has granted the permission, the competent
official shall, before implementing the court’s order, send a copy of a
note stating the reasonable grounds for the exercise of his powers under
Section 18 (4) (5) (6) (7) and (8) to the owner or possessor of the
computer system as evidence. In the absence of the owner or possessor,
the competent official shall send a copy of the note to the said owner or
possessor promptly.
The competent official who is the chief implementer under
Section 18 (4) (5) (6) (7) and (8) shall submit to the competent court a
copy of records detailing implementation and its reasons within fortyeight hours as evidence.
A copy of computer data under Section 18 (4) could be made
only when there are reasonable grounds to believe that an offence has
been committed under this Act. It should not pose unnecessary
obstacles to the operations of the owner or possessor of the computer
data.
The competent official must send a copy of the seizure or
attachment under Section 18 (8), to the owner or the possessor of the
computer system as evidence. However, the seizure or attachment shall
not last longer than thirty days. If it is necessary to extend the period of
seizure or attachment, a request could be submitted to the competent
court for such an extension. The court shall allow a maximum period of
sixty days extension either for one or several requests put together.
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When it is no longer necessary to seize or to attach or upon the expiry
of such period, the competent official must proceed to return the
computer system promptly
Summons of seizure or attachment under paragraph five shall be
in accordance with the rules and procedures prescribed in the
Ministerial Regulations.
Section 20
In the case where an offence committed under
this Act involves disseminating computer data that could undermine
national security as prescribed in the Criminal Code, or is against the
public peace or good morals, the competent official, with the Minister’s
approval, may submit a request with evidence to the competent court
for an order to suspend/block the dissemination of such computer data.
Section 21
In case where the competent official finds that
any computer data comprises undesirable programs, the competent
official has the power to prohibit its sale or dissemination or to instruct
the owner or the possessor of the computer data to cease using, to
destroy or to alter such computer data or may specify conditions of use,
possession, or dissemination of such undesirable programs.
An undesirable program in paragraph one shall mean any
program which causes damage to computer data, computer systems, or
other computer programs by destroying,
altering, changing or
corrupting them, and rendering them unable to function as instructed or
being in conditions as specified by the Ministerial Regulations.
However, exception is made for a program which aims at protecting or
modifying such undesirable programs as stipulated by the Minister in
the Government Gazette.

20

Unofficial
Section 22
The competent official is prohibited from
disclosing or delivering computer data, traffic data or user’s data that
have been obtained under Section 18 to any person.
Paragraph one shall not apply to the acts carried out for the
benefit of legal actions against the offender under this Act or for the
benefit of legal actions against the competent official on the ground of
wrongful exercise of his power or the act done in accordance with the
court’s order.
The competent official who is in breach of paragraph two shall
be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a
fine not exceeding sixty thousand Baht or to both.
Section 23
Any competent official commits an act by
negligence and thereby causing another person to gain a knowledge of
computer data, traffic data or user’s information obtained by means
provided in Section 18, shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand Baht or
to both.
Section 24
Whoever having gained a knowledge of the
computer data, traffic data or user’s information which the competent
official has obtained according to Section 18, discloses the same to a
third party, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two
years or to a fine not exceeding forty thousand Baht or to both.
Section 25
Data, computer data, traffic data or user’s
information, obtained by the competent official under this Act, shall be
used and admissible as evidence according to the provision of the
Criminal Procedure Code or other laws that have relevant provision on
taking evidence except that such evidence must not be obtained by
means of persuasion, promises, threat, swindling or other illegal
actions.
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Section 26
A service provider shall keep traffic data for not
less than ninety days from the day when such data has been entered into
a computer system. If necessary, the competent official shall, as a
particular case and time, instruct any service provider to keep traffic
data for over ninety days but not exceeding one year.
A service provider shall keep user’s data as necessary for the
purpose of identifying the user from the first day of such a service and
store such user data for not less than ninety days from its expiry date.
The Minister shall prescribe the type of service providers, how
and when the provisions in paragraph one shall apply by promulgation
in the Government Gazette,
Any service provider, who fails to comply with this Section,
shall be liable to a fine not exceeding five hundred thousand Baht.
Section 27
Whoever fails to comply with an order of the
court or the competent official pursuant to Section 18 or Section 20 or
fails to comply with the court order pursuant to Section 21, shall be
liable to a fine not exceeding two hundred thousand Baht and a daily
fine not exceeding five thousand Baht until the order or condition is
properly complied with.
Section 28
Under this Act, the Minister shall appoint the
competent officials who have knowledge and expertise in computer
systems and other qualifications as determined by the Minister.
Section 29
In performing his duties under this Act, the
competent official designated by the Minister shall be deemed to be a
senior administrative officer or a senior police officer under the
Criminal Procedure Code having the authority to receive complaint or
accusation, and to investigate and interrogate only of offences under
this Act.
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In arresting, confining, searching, investigating and instituting
criminal prosecution against the offender under this Act within the
authorities prescribed by the Criminal Procedure Code of a senior
administrative officer or a senior police officer or an investigating
officer, the competent official shall coordinate with the investigating
officer who will proceed further within his authority.
The Prime Minister whose mandate is to control and supervise
the National Police Bureau, together with the Minister, shall jointly
stipulate those regulations relating to the guidelines and procedural
methods for the action described in paragraph two.
Section 30
In carrying out his duties under this Act, the
competent official shall present his identity card to the person involved.
The identity card under paragraph one shall be in the form as
prescribed by the Minister by promulgation in the Government Gazette.
Countersigned by
General Surayud Chulanont
Prime Minister
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Rationale: Nowadays computer systems play a significant role in
business operations and people’s lifestyle. If a person commits any act
in a manner that causes computer malfunctioning as programmed or
failing to perform as instructed or illegally accesses, compromises ,
alters or destroys data belonging to another person in the computer
system or uses the computer system for dissemination of false or
pornographic computer data, it will cause damage and adverse effects to
the society, economy and national security including public peace and
good morals.
It is therefore expedient to impose measures for
prevention and suppression of such acts, and to promulgate this Act.
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(ราง)
กฎกระทรวง
วาดวยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ วรรค ๖
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐ มนตรีว าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรแลว
กอนทําการยึดหรืออายัดใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว และสงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือ
ผู ค รอบครองระบบคอมพิ ว เตอร นั้ น ไว เ ป น หลั ก ฐาน แต ถ า ไม มี เ จ า ของหรื อ
ผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึด
หรืออายัดโดยใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานฝายปกครองแหงทองที่นั้น
มารวมเปนพยานดวย
ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร
ไดทุกวันในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาหากไมดําเนินการทันที ระบบคอมพิวเตอรนั้นจะสูญหายหรือ
ถูกยักยาย ใหมีอํานาจดําเนินการยึดหรืออายัดในเวลาอื่นได
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ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการยึดหรืออายัด
สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาล
ที่มี เ ขตอํ า นาจภายในสี่ สิ บ แปดชั่ ว โมงนั บ แตเ วลาลงมื อดํ า เนิน การ เพื่ อเป น
หลักฐาน
ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอรที่ตรวจยึดหรืออายัด เชน ประเภทอุปกรณ ชนิด รุน หมายเลข
เครื่ อ ง(S/N)
จํ า นวน โดยกรอกข อ มู ล ลงในแบบ ทก.ยค. ที่แ นบท า ย
กฎกระทรวงนี้ และใหถายสําเนาแบบนั้น ติดที่บรรจุภัณฑ ตามลําดับหมายเลข
ไวและใหแสดงเครื่องหมายไวที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นใหเห็นเปนที่ประจักษแจง
วาไดมีการยึดหรืออายัดแลว ตามวิธีที่เห็นสมควร
ขอ ๕ เมื่อยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดการใหเจาของ หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นลงลายมือชื่อรับรองใน
แบบ ทก.ยค. แนบทายกฎกระทรวงนี้ หากผูนั้นไมยินยอมลงลายมือชื่อ หรือใน
กรณีที่ไมมีบุคคลดังกลาวใหจดแจงลงในแบบนั้น และใหเจาพนักงานตํารวจหรือ
พนักงานฝายปกครองแหงทองที่นั้นลงลายมือชื่อรับรองแทน
ขอ ๖ เมื่อยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
จั ด ให มี บ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การจั ด เก็ บ ระบบคอมพิ ว เตอร นั้ น
เพื่อปองกันความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น แลวทํา
การปดผนึก (Seal) ดวยวัสดุที่สามารถปองกันการเปดบรรจุภัณฑโดยไมไดรับ
อนุญาตได
ข อ ๗ ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การยึ ด หรื อ อายั ด ระบบ
คอมพิวเตอรใดแลวไมสามารถขนยายมาเก็บรักษาไว ณ สํานักงาน หรือสถานที่
เก็บรักษาได หรือระบบคอมพิวเตอรนั้นมีสภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาเก็บรักษา
ใหรายงานพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาพรอมเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควร
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ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนายังไมสั่งการตามวรรคหนึ่ง ให
พนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการยึดหรืออายัดนั้นจัดการเก็บรักษาทรัพยสินไว
ตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน
ขอ ๘ ในการดําเนินการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนังสือแจงแกเจาของ ผูมีสิทธิหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอร
นั้น
ขอ ๙ ถามูลคาแหงระบบคอมพิวเตอรที่ไดยึดหรืออายัดไวนั้น ตองเสื่อม
เสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการไมปฏิบัติตามคําสั่งยึด
หรืออายัดไมวาดวยประการใด ๆ ใหพนักงานเจาหนาที่ เรียกใหบุคคลภายนอก
นั้นรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแตการนั้น
ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ....

(นายสิทธิชยั โภไคยอุดม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27

¥

®´º°Âµ¦¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦r
Âoµ¥¦³¦ªªnµoª¥µ¦¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦r¡« 
Á ¸¥¸É
ª´¸É
 oµ¡ÁoµÎµÂ®n
¡´µÁoµ®oµ¸É¼o¹É¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦Ân´Êµ¤
¡¦³¦µ´´·ªnµoª¥µ¦¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´°¤¡·ªÁ°¦r¡«ÓÖÖÑ¡¦o°¤oª¥
Ò ÎµÂ®n
Ó ÎµÂ®n
Åo¤µÎµµ¦¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦rÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥Â®nªµ¤·Â¨³¼o¦³Îµ
ªµ¤·µ¤¡¦³¦µ´´·ªnµoª¥µ¦¦³Îµªµ¤·Á¸É¥ª´°¤¡·ªÁ°¦r¡«ÓÖÖÑ
¹É¤¸Á}¼o¼¨nµª®µ
Â¨³¤¸£¼¤·¨ÎµÁµ°¥¼n¸ÉÁ¨ ¸É¦°°¥®¤¼n¸É
Îµ¨Â ª°ÎµÁ£°Á ´®ª´
µ¤Îµ´ÉÄ®oµÎ µ¦¥¹®¦º°°µ¥´ °«µ¨Á¨ ¸É
¨ª´¸É
Äµ¦ÎµÁ·µ¦¥¹®¦º°°µ¥´´¨nµª¦µªnµ¤¸¦³°¤¡·ªÁ°¦rÂ¨³®¨´µ°ºÉÇ
´n°Å¸Ê¸ÉÁºÉ°ªnµ¤¸nªÁ¸¥É ª o°´µ¦¦³Îµªµ¤·´¨nµª¹Åo¥¹®¦º°°µ¥´ÅÁ¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦
¦ª°¤¸¦µ¥µ¦Âº°É Â¨³¦·¤µ °·É¸É¥¹®¦º°°µ¥´Åªo´Ê®¤¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
Ò 

Â¨³µ¤´¸n°oµ¥®´º°¸Ê°¸¦µ¥µ¦
¦¦µÁ°µ¦®¦º°¡¥µ®¨´µ¸É¥¹ ®¦º°°µ¥´Å¸Ê®µnµ¦³r³¦ª°Á¡ºÉ°ÎµÁ·
·µ¦ °nµ °Ä®onµ·n°Åo

¨ºÉ°¼o¥¹®¦º°°µ¥´
  
¨ºÉ°Áoµ °®¦º°
  ¼o¦°¦°
¨ºÉ°¡¥µ
  
¨ºÉ°¡¥µ
  
28

Ó

¥

´¸¦µ¥¨³Á°¸¥Âµ¦¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦r
´¸¨Îµ´¸É¥¹®¦º°°µ¥´Á¤ºÉ°ª´¸ÉÁª¨µ
oµÁ¨ ¸É®¤¼n¸É°¥
Îµ¨Â ª°ÎµÁ£°´®ª´

¡´µÁoµ®oµ¸É¼o¥¹ ®¦º°°µ¥´Á¨ ¸É´¦¦³Îµ´ª
Ã¥¤¸Á}¼oµÎ ¥¹®¦º°°µ¥´
¨Îµ´
¦µ¥µ¦
Îµª
¦µµ
Áoµ °
®¤µ¥Á®»
¸É
µ
¼o¦°¦°



















Â¨³µ¤´¸¦µ¥¨³Á°¸¥¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É¥¹®¦º°°µ¥´n°oµ¥´¸¸Ê°¸¦µ¥µ¦
 oµ¡ÁoµÄµ³¼oÎµµ¦¥¹®¦º°°µ¥´Åo¦ª´¦´¡¥r·
´¨nµªÂ¨oª¡¦o°¤´Åo°µn Â¨oª¦´ªnµ¼o°Â¨³Á}¦·¹ °¨¨µ¥¤º°ºÉ°ÅªoÁ}®¨´µ
 ¨ºÉ° ¼oµÎ ¥¹®¦º°°µ¥´
  
 ¨ºÉ° ¡´µÁoµ®oµ¸É´¹°nµ
  
 ¨ºÉ° ¼o¥¹®¦º°°µ¥´
  
 ¨ºÉ° ¡¥µ
  
29

Ô

´¸¦µ¥¨³Á°¸¥¦³°¤¡·ªÁ°¦r¸É¥¹®¦º°°µ¥´

¥

n°oµ¥´¸¦µ¥¨³Á°¸¥Âµ¦¥¹®¦º°°µ¥´¦³°¤¡·ªÁ°¦r 


¦³Á£°»¦r&RPSXWHU¸É¥¹®¦º°°µ¥´¤¸Îµª´Ê®¤Á¦ºÉ°ÅoÂn
·¦»n 0RGHO hhhhhhhh®¤µ¥Á¨ Á¦ºÉ° 61 hhhhhhhh
&DVH7\SH0LQL7RZHU0LG7RZHU)XOO7RZHU°ºÉÇ
®¦º°¤¸Á°¨´¬³Á}3&6WDQGDORQH6HYHUhhhhhhhhh&OLHQW
:RUNVWDWLRQ0DLQIUDPH°ºÉÇ
¥¸É®o°·´Ê °¥¼n¦·Áªhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
¤¸'ULYHV´¸Ê
ûv)ORSS\GULYH V hhüw)ORSS\GULYH V hhh=LSGULYH V hhh-D]]GULYH V hhh
7DSHGULYH V hhhhh6SHDNHUVhhhh&'5RPGULYH V hhh&'5RPW\SHVhhhh
3DUDOOHOSRUW V hhhh6HULDO3RUW V hhh86%3RUW V hhh6RXQG&DUGSRUWhhhhh
0RGHPFDUGSRUWhh9LGHRFDUGSRUWhh([WHUQDO6&6,SRUWFDUGhh1,&FDUGSRUWhh
0RQLWRUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
3ULQWHUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
°»¦rÁ¡·É¤Á·¤°ºÉÇ

·¦»n 0RGHO hhhhhhhhhh®¤µ¥Á¨ Á¦ºÉ° 61 hhhhhhh
&DVH7\SH0LQL7RZHU0LG7RZHU)XOO7RZHU°ºÉÇ
®¦º°¤¸Á°¨´¬³Á}3&6WDQGDORQH6HYHUhhhhhhhhh&OLHQW
:RUNVWDWLRQ0DLQIUDPH°ºÉÇ
¥¸É®o°·´Ê °¥¼n¦·Áª

¤¸'ULYHV´¸Ê
ûv)ORSS\GULYH V hhüw)ORSS\GULYH V hhh=LSGULYH V hhh-D]]GULYH V hhh
7DSHGULYH V hhhhh6SHDNHUVhhhh&'5RPGULYH V hhh&'5RPW\SHVhhhh
3DUDOOHOSRUW V hhhh6HULDO3RUW V hhh86%3RUW V hhh6RXQG&DUGSRUWhhhhh
0RGHPFDUGSRUWhh9LGHRFDUGSRUWhh([WHUQDO6&6,SRUWFDUGhh1,&FDUGSRUWhh
0RQLWRUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
3ULQWHUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
°»¦rÁ¡·É¤Á·¤°ºÉÇ

30

¥
Õ

·¦»n 0RGHO hhhhhhhhhh®¤µ¥Á¨ Á¦ºÉ° 61 hhhhhhh
&DVH7\SH0LQL7RZHU0LG7RZHU)XOO7RZHU°ºÉÇ
®¦º°¤¸Á°¨´¬³Á}3&6WDQGDORQH6HYHUhhhhhhhhh&OLHQW
:RUNVWDWLRQ0DLQIUDPH°ºÉÇ
¥¸É®o°·´Ê °¥¼n¦·Áªhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
¤¸'ULYHV´¸Ê
ûv)ORSS\GULYH V hhüw)ORSS\GULYH V hhh=LSGULYH V hhh-D]]GULYH V hhh
7DSHGULYH V hhhhh6SHDNHUVhhhh&'5RPGULYH V hhh&'5RPW\SHVhhhh
3DUDOOHOSRUW V hhhh6HULDO3RUW V hhh86%3RUW V hhh6RXQG&DUGSRUWhhhhh
0RGHPFDUGSRUWhh9LGHRFDUGSRUWhh([WHUQDO6&6,SRUWFDUGhh1,&FDUGSRUWhh
0RQLWRUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
3ULQWHUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
°»¦rÁ¡·É¤Á·¤°ºÉÇ

·¦»n 0RGHO hhhhhhhhhh®¤µ¥Á¨ Á¦ºÉ° 61 hhhhhhh
&DVH7\SH0LQL7RZHU0LG7RZHU)XOO7RZHU°ºÉÇ
®¦º°¤¸Á°¨´¬³Á}3&6WDQGDORQH6HYHUhhhhhhhhh&OLHQW
:RUNVWDWLRQ0DLQIUDPH°ºÉÇ
¥¸É®o°·´Ê °¥¼n¦·Áª

¤¸'ULYHV´¸Ê
ûv)ORSS\GULYH V hhüw)ORSS\GULYH V hhh=LSGULYH V hhh-D]]GULYH V hhhh
7DSHGULYH V hhhhh6SHDNHUVhhhh&'5RPGULYH V hhh&'5RPW\SHVhhhhh
3DUDOOHOSRUW V hhhh6HULDO3RUW V hhh86%3RUW V hhh6RXQG&DUGSRUWhhhhh
0RGHPFDUGSRUWhh9LGHRFDUGSRUWhh([WHUQDO6&6,SRUWFDUGhh1,&FDUGSRUWhhh
0RQLWRUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
3ULQWHUhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
°»¦rÁ¡·É¤Á·¤°ºÉÇ




31

Ö

¥














oµ¡Áoµ °¦´¦°ªnµ¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÄ®oÅªo´¨nµª oµoÁ}ªµ¤´¥r¦·»¦³µ¦Áoµ¡´µÅo
°µ¤ oµ¡Áoµ°¥nµ»£µ¡Å¤n¤¸µ¦ n¤ ¼nÅ¤nÅo ´ ªµµ¦¦³°·µ¦®¦º°®oµ¸Éµ¦µ ° oµ¡Áoµ
Ân°¥nµÅ¦¡´µ²Åo°nµ o°ªµ¤´¨nµª oµo´Ê®¤Â¨³ oµ¡ÁoµÁ oµÄ o°ªµ¤´¨nµª¸Â¨oª¹ °
¨¨µ¥¤º°ºÉ°ÅªoÁ}®¨´µn°®oµ¡´µÂ¨³®oµ¡¥µ


 ¨ºÉ° ¼oµÎ µ¦¥¹®¦º°°µ¥´ ¨ºÉ° ¡¥µ
    
 ¨ºÉ° ¡´µÁoµ®oµ¸É ¨ºÉ° ¦nª¤°ª
    
¨ºÉ° ¦nª¤°ª¡·¤¡r ¨ºÉ° ¦nª¤°ª
    


32

(ราง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................
ด ว ยในป จ จุ บั น การติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นระบบคอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกสเริ่มเขาไปมีบทบาทและทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับตอระบบ
เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน แต ใ นขณะเดี ย วกั น การกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง และทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้ น ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร นั บ เป น พยานหลั ก ฐานสํ า คั ญ ในการ
ดําเนินคดี อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสืบสวน สวนสวน เพื่อนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษ จึงสมควรกําหนดใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติวา
ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดั ง นั้ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดกําหนด
หลักเกณฑไว ดังตอไปนี้
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๒
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารรักษาการตามประกาศนี้
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือให
สามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวา
จะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของ
บุคคลอื่น
“ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ” หมายความว า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง
เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการ
ทํ า งานเข า ด ว ยกั น โดยได มี ก ารกํ า หนด คํ า สั่ ง ชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดย
อัตโนมัติ
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๓
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสีย
คาใชบริการหรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทของผูใหบริการซึ่งมี
หนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรแบงได ดังนี้
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถ
ติดตอถึงกันโดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน
การใหบริการในนามของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น สามารถจําแนก
ได ๔ ประเภท ดังนี้
ก.ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง
(Telecommunication and Broadcast Carrier) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏ
ตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ข.ผู ให บริ การการเข าถึ งระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอร (Access
Service Provider) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบ
ทายประกาศนี้
ค.ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร หรือใหเชาบริการโปรแกรม
ประยุกตตางๆ (Host Service Provider) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตาม
ภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ง.ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet Café) และผูใหบริการ
รานเกมออนไลน ดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของ
บุคคลตาม (๑) (Content Service Provider) เชน ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอร
ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ (Application Service Provider) ประกอบดวยผู
ใหบริการดังภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
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๔
ข อ ๖ ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารต อ งเก็ บ รั ก ษา
ปรากฏดังภาคผนวก ข. แนบทายประกาศนี้
ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ดังนี้
(๑) ผู ใ ห บ ริ ก ารตามข อ ๕ (๑) ก. มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๑
(๒) ผู ใ ห บ ริ ก ารตามข อ ๕ (๑) ข. มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๒ ตามประเภท ชนิดและหนาที่การใหบริการ
(๓) ผู ใ ห บ ริ ก ารตามข อ ๕ (๑) ค. มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๒ ตามประเภท ชนิดและหนาที่การใหบริการ
(๔) ผู ใ ห บ ริ ก ารตามข อ ๕ (๑) ง. มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๓
(๕) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๒) มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ตามภาคผนวก ข. ๔
ทั้ ง นี้ ในการเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล จราจรตามภาคผนวกต า งๆ ที่ ก ล า วไป
ขางตนนั้น ใหผูใหบริการเก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจาก
สวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ผูใหบริการตองใช
วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย ดังตอไปนี้
(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง
(Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เขาถึงสื่อดังกลาวได
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๕
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้น
ความลับในการเขาถึงขอมูลดังกลาว เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และ
ไม ใ ห ผู ดู แ ลระบบสามารถแก ไ ขข อ มู ล ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว เช น การเก็ บ ไว ใ น
Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือ ทํา Data Hashing
เปนตน เวนแต ผูมีหนาที่ เกี่ยวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร กําหนดให
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร
(IT Auditor) หรือบุคคลที่องคกรมอบหมาย เปนตน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ได รั บ การแต ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหการสงมอบขอมูลนั้น เปนไปดวยความรวดเร็ว
(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการ
เปนรายบุคคลได (Identification and Authentication) เชน ลักษณะการใช
บริการ Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ Proxy
Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือ บริการ 1222 หรือ
Wi-Fi Hotspot ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง
(๕) ในกรณีที่ ผูใ หบ ริ ก ารประเภทหนึ่ ง ประเภทใด ในข อ ๑ ถึ งข อ ๔
ขางตน ไดใหบริการในนามตนเอง แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผู
ใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม เปนเหตุใหผูใหบริการในขอ ๑ ถึงขอ ๔ ไมสามารถ
รู ไ ด ว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ เ ข า มาในระบบนั้ น เป น ใคร ผู ใ ห บ ริ ก ารเช น ว า นั้ น ต อ ง
ดํ า เนิ น การให มี วิ ธี ก ารระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว บุ ค คล (Identification
and
Authentication) ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย
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๖
ขอ ๙. ผูใหบริการตองเทียบเวลาประเทศไทยใหตรงกับเครื่องใหบริการ
เวลา (Time Server) ที่เปดใหบริการสาธารณะโดยใช Network Time Protocol
(NTP)
ขอ ๑๐. ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ
๗ เริ่มเก็บขอมูลดังกลาวตามลําดับดังนี้
(๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก.เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
เมื่อพนสามสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ให ผู ใ ห บ ริ ก ารตามข อ ๕ (๑) ข. เฉพาะผู ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
สาธารณะหรือผู ใ หบริการอิ นเทอร เ น็ ต (ISP)
เริ่ มเก็บ ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน
ใหเริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

……………………………….
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๗
ภาคผนวก ก
แนบทายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................
๑. ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถ
ติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการ
ใหบริการในนามของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น ตามขอ ๕ (๑)
จําแนกได ๔ ประเภท ดังนี้
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๘
ประเภท
ก.ผูประกอบ
กิจการ
โทรคมนาคมและ
กิจการกระจาย
ภาพและเสียง
(Telecommunica
tion and
Broadcast
Carrier)

ตัวอยางของผูใหบริการ
๑) ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Fixed Line Service
Provider)
๒) ผูใหบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ (Mobile Service
Provider)
๓) ผูใหบริการวงจรเชา (Leased Circuit Service
Provider) เชน ผูใหบริการ Leased Line, ผูใหบริการสาย
เชา Fiber Optic, ผูใหบริการ ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line), ผูใหบริการ Frame Relay, ผูใหบริการ
ATM (Asynchronous Transfer Mode), ผูใหบริการ MPLS
(Multi Protocol Label Switching) เปนตน เวนแตผู
ใหบริการนั้น ใหบริการแตเพียง Physical Media หรือ
สายสัญญาณอยางเดียว (Cabling ) เทานั้น (เชน ผู
ใหบริการ Dark Fiber,
ผูใหบริการสายใยแกวนําแสง ซึ่งอาจไมมีสัญญาน Internet
หรือไมมี IP Traffic)
๔) ผูใหบริการดาวเทียม (Satellite Service Provider)
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๙
ประเภท
ข.ผูใหบริการการ
เขาถึงระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร
(Access Service
Provider)

ตัวอยางของผูใหบริการ
๑) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) ทั้ง
มีสายและไรสาย
๒) ผูประกอบการซึ่งใหบริการในการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในหองพัก หองเชา โรงแรม หรือรานอาหาร
และเครื่องดื่ม ในแตละกลุมอยางหนึ่งอยางใด
๓) ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับ
องคกร เชน หนวยงานราชการ บริษัทหรือ
สถาบันการศึกษา

ค.ผูใหบริการเชา
ระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อ
ใหบริการ
โปรแกรม
ประยุกตตางๆ
(Hosting Service
Provider)

๑) ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร (Web Hosting),การ
ใหบริการเชา Web Server
๒) ผูใหบริการแลกเปลีย่ นแฟมขอมูล (File Server หรือ
File Sharing)
๓) ผูใหบริการการเขาถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail
Server Service Provider)
๔) ผูใหบริการศูนยรับฝากขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Internet
Data Center)

ง.ผูใหบริการราน
อินเทอรเน็ต

๑.ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet Café)
๒.ผูใหบริการรานเกมออนไลน
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๑๐
๒.ผูใ หบ ริการในการเก็บ รักษาขอมูลคอมพิ วเตอรเ พื่อประโยชนของ
บุคคลตาม ขอ ๕ (๒) ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก ก แนบทาย
ประกาศนี้
ประเภท
ผูใหบริการ
ขอมูลคอมพิวเตอร
ผานแอพพลิเคชั่น
ตางๆ (Content
and Application
Service Provider)

ตัวอยางของผูใหบริการ
๑) ผูใหบริการเว็บบอรด (Web board) หรือ ผูใหบริการ
บล็อค (Blog)
๒) ผูใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอรเน็ต
(Internet Banking) และผูใหบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment Service Provider)
๓) ผูใหบริการเว็บเซอรวิส (Web Services)
๔) ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transactions)
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๑๑

ภาคผนวก ข
แนบทายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................
๑.ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรซึ่งผูใหบริการตามประกาศขอ ๕ (๑) ก. มีหนาที่
ตองเก็บรักษา มีดังตอไปนี้
ประเภท
ก.ขอมูลที่สามารถ
ระบุและติดตาม
ถึงแหลงกําเนิด
ตนทาง ปลายทาง
และทางสายที่
ผานของการ
ติดตอสื่อสารของ
ระบบ
คอมพิวเตอร

รายการ
-ขอมูลระบบชุมสายโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทวทิ ยุมือถือ
และระบบตูโทรศัพทสาขา (Fixed Network Telephony
and
Mobile Telephony)
-หมายเลขโทรศัพท หรือ เลขหมายวงจร รวมทั้งบริการ
เสริมอื่นๆ เชน บริการโอนสาย และหมายเลขโทรศัพทที่ได
โอนสาย รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทซึ่งถูกเรียกจากโทรศัพท
ที่มีการโอน
-ชื่อ ที่อยูของผูใชบริการหรือผูใชงานที่ลงทะเบียน (Name
and Address of Subscriber or Registered User)
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๑๒
ประเภท

รายการ
- ขอมูลเกี่ยวกับวันที่, เวลา และที่ตั้งของ Cell ID ซึ่งมีการ
ใชบริการ (Date and Time of the Initial Activation of the
Service and the Location Label (Cell ID))

ข.ขอมูลที่สามารถ
ระบุวันที่ เวลา
และระยะเวลาของ
การติดตอสื่อสาร
ของระบบ
คอมพิวเตอร
ค.ขอมูลซึ่ง
สามารถระบุทตี่ ั้ง
ในการใช
โทรศัพทมือถือ
หรืออุปกรณ
ติดตอสื่อสารแบบ
ไรสาย (Mobile
Communication
Equipment)

วันที่ รวมทั้งเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการใชงาน (Fixed
Network Telephony and Mobile Telephony, the Date
and Time of the Start and End of the Communication)

๑) ที่ตั้ง label ในการเชื่อมตอ (Cell ID) ณ สถานที่เริม่
ติดตอสื่อสาร
๒) ขอมูลซึ่งระบุทตี่ ั้งทางกายภาพของโทรศัพทมือถือ
อันเชื่อมโยงกับขอมูลทีต่ ั้งของ Cell ID ขณะที่มีการ
ติดตอสื่อสาร
๓) จัดใหมีระบบบริการตรวจสอบบุคคลผูใชบริการ
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๑๓
๒.ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรซึ่งผูใหบริการตามประกาศขอ ๕ (๑) ข. ถึง ค.
มีหนาที่ตองเก็บรักษา มีดังตอไปนี้
ประเภท
ก. ขอมูล
อินเทอรเน็ตทีเ่ กิด
จากการเขาถึง
ระบบเครือขาย

ข. ขอมูล
อินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
จดหมาย

รายการ
๑) ขอมูล Log ที่มีการบันทึกไวเมื่อมีการเขาถึงระบบ
เครือขายซึ่งระบุถึงตัวตนและสิทธิในการเขาถึงเครือขาย
(Access Logs Specific to Authentication and
Authorization Servers เชน TACACS (Terminal Access
Controller Access-Control System) or RADIUS
(Remote Authentication Dial-In User Service) or
DIAMETER (Used to Control Access to IP Routers or
Network Access Servers)
๒) ขอมูลเกี่ยวกับวัน และเวลาการติดตอของเครื่องที่เขามา
ใชบริการและเครื่องใหบริการ (Date and Time of
Connection of Client to Server)
๓) ขอมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุตัวตนผูใช (User ID)
๔) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตที่ถูกกําหนดใหโดยระบบ
ผูใหบริการ (Assigned IP Address)
๕) ขอมูลที่บอกถึงหมายเลขสายที่เรียกเขามา (Calling
Line Identification)
๑) ขอมูล Log ที่บันทึกไวเมือ่ เขาถึงเครื่องใหบริการ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Simple Mail Transfer Protocol :
SMTP Log)
๒) ขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกการใชบริการเรียก
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๑๔
ประเภท
อิเล็กทรอนิกส
(e-mail servers)

รายการ
ขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผานโปรแกรมจัดการจาก
เครื่องของสมาชิก หรือการเรียกขอมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังเครื่องสมาชิกโดยยังคงจัดเก็บขอมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ดึงไปนั้น ไวที่เครื่องใหบริการ
(POP3 (Post Office Protocol version 3) Log or IMAP4
(Internet Message Access Protocol Version 4) Log)
๓) ขอมูลวัน และเวลาการติดตอของเครือ่ งที่เขามาใช
บริการและเครื่องใหบริการ (Date and time of connection
of client to server)
๔) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของเครื่องบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ถูกเชื่อมตออยูในขณะนั้น (IP
Address of Sending Computer)
๕) ขอมูลหมายเลขของขอความที่ระบุในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Message ID)
๖) ขอมูลชื่อทีอ่ ยูอิเล็กทรอนิกสของผูสง (Sender E-mail
Address)
๗) ขอมูลชื่อที่อยูอิเล็กทรอนิกสของผูรับ (Receiver E-mail
Address)
๘) ขอมูลที่บอกถึงสถานะในการตรวจสอบ (Status
Indicator)
๙) ขอมูลที่บอกถึงวันเวลาในการเชื่อมตอของเครื่องที่เขาใช
บริการเชื่อมกับเครื่องใหบริการ (Date and Time of
Connection of Client to Server)
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๑๕
ประเภท

รายการ
๑๐) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร
ผูใชบริการที่เชื่อมตออยูขณะเขามาใชบริการ (IP Address
of Client Connected to Server)
๑๑) ชื่อผูใชงาน (User ID) (ถามี)
๑๒) ขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสงคืน
ค. ขอมูล
๑) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเขาถึงเครื่องใหบริการโอน
อินเทอรเน็ตจาก แฟมขอมูล
การโอนแฟมขอมูล ๒) ขอมูลวัน และเวลาการติดตอของเครือ่ งที่เขามาใช
บนเครื่องใหบริการ บริการและเครื่องใหบริการ (Date and Time of
โอนแฟมขอมูล
Connection of Client to Server)
๓) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของเครื่องคอมพิวเตอรผู
เขาใชที่เชื่อมตออยูในขณะนั้น (IP Source Address)
๔) ขอมูลชื่อผูใชงาน (User ID) (ถามี)
๕) ขอมูลตําแหนง (Path) และ ชื่อไฟลทอี่ ยูบนเครื่อง
ใหบริการโอนถายขอมูลที่มกี าร สงขึ้นมาบันทึก หรือใหดึง
ขอมูลออกไป (Path and Filename of Data Object
Uploaded or Downloaded)
ง. ขอมูล
๑) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเขาถึงเครื่องผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตบน
เว็บ
เครื่องผูใหบริการ ๒) ขอมูลวัน และเวลาการติดตอของเครือ่ งที่เขามาใช
เว็บ
บริการและเครื่องใหบริการ
๓) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของเครื่องคอมพิวเตอรผู
เขาใชที่เชื่อมตออยูในขณะนั้น
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๑๖
ประเภท

รายการ
๔) ขอมูลคําสั่งการใชงานระบบ
๕) ขอมูลที่บงบอกถึงเสนทางในการเรียกดูขอมูล (URI:
Uniform Resource Identifier) เชน ตําแหนงของเว็บเพ็จ
จ. ชนิดของขอมูล ๑) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเขาถึงเครือขาย (NNTP
บนเครือขาย
(Network News Transfer Protocol) Log)
คอมพิวเตอรขนาด ๒) ขอมูลวัน และเวลาการติดตอของเครือ่ งที่เขามาใช
ใหญ (Usenet)
บริการและเครื่องใหบริการ (Date and Time of
Connection of Client to Server)
๓) ขอมูลหมายเลข Port ในการใชงาน (Protocol Process
ID)
๔) ขอมูลชื่อเครื่องใหบริการ (Host Name)
๕) ขอมูลหมายเลขลําดับขอความที่ไดถูกสงไปแลว
(Posted Message ID)
ฉ. ขอมูลที่เกิดจาก ขอมูล Log เชน ขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลาการติดตอของ
การโตตอบกันบน ผูใชบริการ (Date and Time of Connection of Client to
Server) และ ขอมูลชื่อเครื่องบนเครือขาย และ หมายเลข
เครือขาย
อินเทอรเน็ต เชน เครื่องของผูใหบริการที่เครือ่ งคอมพิวเตอรเชื่อมตออยูใน
ขณะนั้น (Hostname and IP Address) เปนตน
Internet Relay
Chat (IRC) หรือ
Instance
Messaging (IM)
เปนตน
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๑๗
๓.ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรซึ่งผูใหบริการตามประกาศขอ ๕ (๑) ง. มีหนาที่
ตองเก็บรักษา มีดังตอไปนี้
ประเภท
รายการ
ก. ผูใหบริการราน ๑) ขอมูลที่สามารถระบุตวั บุคคล
อินเทอรเน็ต
๒) เวลาของการเขาใช และเลิกใชบริการ
๓) หมายเลขเครื่องที่ใช IP Address (Internet Protocol
address)
๔.ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรซึ่งผูใหบริการตามประกาศขอ ๕ (๒) มีหนาที่
ตองเก็บรักษา มีดังตอไปนี้
ประเภท
ก. ขอมูล
อินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
(Content Service
Provider)

รายการ
๑) ขอมูลรหัสประจําตัวผูใ ชหรือขอมูลที่สามารถระบุตวั
ผูใชบริการได หรือ เลขประจําตัว (User ID) ของผูขาย
สินคาหรือบริการ หรือ เลขประจําตัวผูใ ชบริการ (User ID)
และ ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
๒) บันทึกขอมูลการเขาใชบริการ
๓) กรณีผูใหบริการเว็บบอรด (Web board) หรือ
ผูใหบริการบล็อค (Blog) ใหเก็บขอมูลของผูประกาศ (Post)
ขอมูล
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(ราง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐
………………………………………
เพื่อใหการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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๒
ขอ ๒ พนักงานเจาหนาที่ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
(๒) สําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร นิติศาสตร
รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ผานการอบรมทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security) สืบสวน สอบสวน และการพิสจู นหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร (Computer Forensics) ตามภาคผนวกทายประกาศนี้ และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก.รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปในตําแหนงเจาหนาที่
ตรวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานที่ เ ป น ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ พยานหลั ก ฐาน
อิเล็กทรอนิกส
ข.สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามข อ ๒ (๒) ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และมี
ประสบการณที่เ ป นประโยชน ต อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ นี้นับ แต
สําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสี่ป
ค.สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลได
เปนเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา หากเป น สาขานิ ติ ศ าสตร และมี ป ระสบการณ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสาม
ป
ง.สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามข อ ๒ (๒) ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ มี
ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแต
สําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป

51

๓
จ.เปนบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การตรวจพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร หรือมีประสบการณในการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการในการ
สืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จําเปนตองมี
บุคลากรซึ่งมีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณสูง เพื่อดําเนินการสืบสวน
และสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเชนวานั้น หรือเปนบุคลากรในสาขาที่ขาด
แคลน รั ฐ มนตรี อ าจยกเว น คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๒ ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น
สําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลใดเปนการเฉพาะก็ได
ขอ ๔ การแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ใหแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ หรือ ขอ ๓ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ประเมินความรูความสามารถหรือทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
การแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ ดํารงตําแหนงในวาระคราวละ ๔ ป และการแตงตั้งใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร
ความสามารถ
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบ
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๔
ในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน
(๔) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทําผิดวินยั หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๕) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไม
สุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหนง
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๕
ขอ ๗ ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕๕๐

(นายสิทธิชยั โภไคยอุดม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๖
ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………………………………..
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ จะตองผานการอบรม
ดา นจริย ธรรม สื บ สวน สอบสวนความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ
(Information Security) และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer
Forensics) แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรมาตรฐานสากล (International Standard Courses)
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ในกรณีทั่วไป (หลักสูตรเต็มเวลา
ประมาณ ๑ เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ไมรวมดานที่สาม ข. และดานที่
สี่ ข. ซึ่งเปนหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง)
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๗
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม :
ดานแรก
การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณทีพ่ ึงมีในบทบาท
และอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดานที่สอง ความรูพื้นฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพื่อการ
บังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.

เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies)
การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือ
แหลงทีม่ าของการกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Traffic Data) จากผูใ หบริการ การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/
พยานหลักฐานขางตน
แนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกข
กลาวโทษ (การแจงความ) การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ การรวบรวมพยานหลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริง การตรวจ
สถานทีเ่ กิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืน
พยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษา
พยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ การเปรียบเทียบปรับ
และการดําเนินคดี เปนตน
การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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๘
ดานที่สาม ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information
Security)
ก. เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับสําหรับพนักงานเจาหนาที่
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
๑. General security concepts
๒. Security Architecture
๓. Access Controls
๔. Applications Security
๕. Operation Security
๖. Security Management
๗. Cryptography
๘. Physical Security
๙. Telecommunications and Network Security
๑๐. Business Continuity Planning
๑๑. Law, Investigations, and Ethics
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๙
ข. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขั้นสูง (Advanced
Information Security Course) สําหรับพนักงานเจาหนาที่สายผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิค
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง)
๑. Audit and Monitoring
๒. Risk, Response and Recovery
๓. Malicious Code Analysis
๔. Vulnerabilities Assessment & Penetration Testing
ดานที่สี่ การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer
Forensics)
ก.ความรูดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
๑. The needs for Computer Forensics
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data
๕. Extracting Information from Captured Data
๖. Breaking Password and Encryption
๗. Using Computer Forensics Tools
๘. Investigation and Interrogation
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements
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๑๐
๑๑.
๑๒.
๑๓.

Different between Computer Forensics and Network/Internet
Forensics
Network/Internet Forensics
Using Network/Internet Forensics Tools

ข.ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร
(Professional Computer Forensics และ Certified Forensic Computer
Examiner (CFCE))
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

Using Computer Forensic Tools เชน Encase, Forensics Toolkits,
ILook
Using Network / Internet Forensic Tools เชน Encase Field
Intelligence Model (FIM)
Wireless Forensic Tools เชน Netstumbler, Kismet, Aircrack
Using Handheld Forensics Tools (Cell & PDA) Paraben, MobilEdit,
Vogon
Cryptology ไดแก Cryptography และ Cryptanalysis
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๑๑
๒. หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) (๕ วัน)
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมระยะสั้นแบบ
เรงรัดใหกับบุคคลซึ่งจะไดรบั การแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ในกรณีพิเศษ ซึ่ง
ไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
ตามปกติทวั่ ไป
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม :
ดานแรก การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณที่พึงมีในบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดานที่สอง ความรูพื้นฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพื่อการบังคับ
ใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๓.

๕.

เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies)
การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือ
แหลงที่มาของการกระทําความผิด, การขอขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ, การวิเคราะหและ
เชื่อมโยงขอมูล/ พยานหลักฐานขางตน
แนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกข
กลาวโทษ (การแจงความ) การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
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๑๒

๖.

เกี่ยวของ การรวบรวม
พยาน หลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การ
ยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน การเก็บรักษา
พยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือใน
กระบวนการ การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี เปนตน
การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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๑๓
ดานที่สาม การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer orensics)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับ
Compulsory Course
The needs for Computer Forensics
Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence
Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody
Capturing the Data Image and Volatile Data
Extracting Information from Captured Data
Breaking Password and Encryption
Using Computer Forensics Tools
Investigation and Interrogation
Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis
Testify in Court, Admissibility requirements
Different between Computer Forensics and Network/Internet
Forensics
Network/Internet Forensics
Using Network/Internet Forensics Tools
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(ราง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๕๐
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กํ า หนดแบบบั ต รประจํ าตั ว พนั ก งาน
เจาหนาที่ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหมีพื้นสีขาว ขนาดและลักษณะ
ตามแบบทายประกาศนี้
ขอ ๒ ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูออก
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
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๒
ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว พรอมกับแนบรูป
ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตร ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือเครื่องแบบพิธีการหรือ
แตงกายสุภาพ จํานวน ๒ รูป ตอสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ขอ ๔ คําขอมีบัตรตามขอ ๓ ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
ขอ ๕ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้ ใหใชไดสี่ปนับแตวันออกบัตร
ขอ ๖ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด ใหผูออกบัตรประจําตัวจัดใหมี
สําเนาขอความและรายการบัตรประจําตัวซึ่งติดรูปถายของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับ
และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ขอ ๗ การออกบัตรประจําตัว ในกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุ สูญหาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือผูถือบัตรประจําตัวนั้นไดยายสังกัด ใหนําความใน
ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาบังคับใชโดยอนุโลม
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๓
ข อ ๘ ผู ใ ดได รั บ บั ต รประจํ า ตั ว ใหม หรื อ ผู ถื อ บั ต รไม มี สิ ท ธิ ใ ช บั ต ร
ประจําตัวนั้นตอไป ใหคืนบัตรตอสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยพลัน ในวันที่ไดรับบัตรประจําตัวใหมหรือไมมีสิทธิใชบัตร
ประจําตัวนั้น
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายสิทธิชัย โภไคยอุดม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๔
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------------------------เขียนที…
่ …………………………………
วันที่............เดือน......................พ.ศ..............
ขาพเจา...........................เกิดวันที่........เดือน................พ.ศ...............
อายุ..........ป เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน......................................มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที่................ซอย.........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย. ..............โทรศัพท.............โทรศัพทมือถือ..................................
ที่อยูตามภูมิลาํ เนา บานเลขที่..........ซอย.........................ถนน..........................
ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต..................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย. ................
หนวยงาน...............................................................................................
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๕
ทําคําขอยื่นตอปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และไดแนบรูปถายสองรูปมาพรอม
กับคําขอนี้แลว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).......................................ผูทําคําขอ
(...........................................)

ลงชื่อ .........................................
ตําแหนง......................................
(ผูบังคับบัญชา ผูใหความยินยอม)
(......./..................../.........)
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๖
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ดานหนา
เลขที่.....................
ชื่อ..........................................................
Name……………………………………………
หนวยงาน....................................................
..................................................................
เลขประจําตัวประชาชน.................................
....................................................
ตําแหนง.......................................
.............................
ผูออกบัตร
ลายมือชื่อผูถือบัตร
วันออกบัตร..../...../.....บัตรหมดอายุ.../.../..
ติดรูปถาย
ขนาด
2.5 X 3 ซม.

ยาว 8.5 ซม.

ดานหลัง

แถบแมเหล็ก
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หากเก็บบัตรนี้ไดกรุณาสงคืนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือ โทร. 1111
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กวาง 5.4 ซม.

๗
หมายเหตุ
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

ดานหนาบัตรแสดงขอมูลผูถือบัตรไดแก ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อหนวยงานตนสังกัด
ภาพถาย ลายมือชื่อผูถือบัตร และแสดงเลขที่บตั รพรอมวันที่
ออกและวันทีห่ มดอายุ
ดานหนาบัตรมีตราครุฑสีแดง เปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3.5 ซม. วงใน 2.5 ซม. ลอมครุฑขนาดตัว
ครุฑ 2 ซม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยระบุ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอยูขอบลางของ
ตรา
ดานหลังมีแถบแมเหล็กสําหรับบรรจุขอมูล
ดานหลังระบุวาเปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติฯ
ดานหลังบัตรดานลางมีขอความระบุวาหากเก็บบัตรนี้ไดกรุณา
สงคืนกระทรวงฯ หรือ
โทร. 1111
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(ราง)
บันทึกขอตกลงระหวาง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม
สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
เรื่อง การประสานงานรวมมือกันตามพระราชบัญญัตวิ าดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เ ป น การสมควรเพื่ อ ให ก ารประสานงานร ว มมื อ กั น ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนที่หนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับพระราชบัญญัตินี้ อันประกอบดวย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สํานัก
ขาวกรองแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ตองทําบันทึกขอตกลงระหวางเจาหนาที่ของทั้งหก
หนวยงานในการใหความชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะยังใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน และมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน
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๒
ขอ ๑ บันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “บันทึกขอตกลงระหวาง กระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธ รรม
สํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ และศู น ย เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เรื่อง การประสานงานรวมมือกันตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒

บันทึกขอตกลงนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ขอ ๓ ในบันทึกขอตกลงนี้
(๑) พระราชบัญญัติ หมายถึง “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐”
(๒) พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง “พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐”
(๓) เจาพนักงานตํารวจ หมายถึง “ขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗”
(๔) เจาพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง “พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ และ เจาหนาที่คดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
๒๕๔๗”
(๕) หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ”
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๓
ขอ ๔ ให มีค ณะกรรมการกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ การประสานงาน
และมาตรการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติและบันทึกขอตกลงฉบับนี้ คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธาน
กรรมการ
(๒) ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เปน
กรรมการ
(๗) ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ในการนี้ ใหเลขานุการแตงตั้งผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน
ขอ ๕ คณะกรรมการตามขอ ๔ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางมาตรการในการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ใชอํานาจและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ตลอดจนใหคําปรึกษา หรือใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับปญหาและขอขัดของ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว
(๒) วางแนวปฏิบัติในการรองทุกขกลาวโทษ การสืบสวนสอบสวน และ
ดําเนินคดี รวมถึงการประสานงานในเรื่องดังกลาวระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนรายละเอียดในการใชอํานาจและปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้
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๔
(๓) กํ า หนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) พิ จ ารณาให คํ า แนะนํ า แก รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติเรียบรอยแลว
(๕) ใหคําแนะนําอื่นใดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ตลอดจน ประกาศ ระเบี ย บ
ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๖) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะทํ า งาน เพื่ อ ช ว ยงานของ
คณะกรรมการ
ขอ ๖ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่มิใชกระทรวงกลาโหมและสํานักขาว
กรองแห ง ชาติ รั บ คํ า ร อ งทุ ก ข แ ละคํ า กล า วโทษจากผู เ สี ย หาย ตลอดจน
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวน และดําเนินคดี
ตอไป
ขอ ๗ ในกรณีที่ตองการจะจับกุม ควบคุม คน สืบสวน หรือสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่อาจรองขอตอเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษผูมีอํานาจ แลวแตกรณี ใหชวยดําเนินการและใหการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ และกําลังพล แกพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ ในการขอหมายคนหรือหมายจับใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจ าหนาที่ ทําการสืบ สวน สอบสวนรวมกับ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
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๕
เมื่ อ ได ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด มาแล ว การควบคุ ม และการขอฝากขั ง
ผูตองหาตอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหเปนหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และใหพนักงานเจาหนาที่
รวมกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวมกัน
ทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไป
ขอ ๘ การคน การรวบรวบพยานหลักฐาน การเก็บรักษาของกลาง ให
เปนไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙ ในระยะเริ่มตนของการใชใชพระราชบัญญัติ ใหศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดอบรมแก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานอื่น
ขอ ๑๐ ใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของออกระเบียบของตนใหเปนไปตาม
บันทึกขอตกลงนี้ ภายใน 30 วัน
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๖
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําขึ้นเมื่อ วัน/เดือน/ป

ลงชื่อ
(
)
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ลงชื่อ
(
)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลงชื่อ พลตํารวจเอก
(
)
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ลงชื่อ พลเอก
(
ปลัดกระทรวงกลาโหม

)

ลงชื่อ
(
)
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ลงชื่อ
(
)
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
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(ราง)
ระเบียบวาดวยการประสานงานเพื่อการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
.....................................................................................
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๐ (๔) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ.๒๕๔๗ สมควรออกระเบี ย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการประสานงานเพื่อการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ชบั งคั บ ตั้ ง แตวั นถัด จากวั นที่ มีก ารลงนามทา ย
ระเบียบฉบับนี้เปนตนไป
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๒
ขอ ๓ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ
แล ว
ให พ นั ก งานสอบสวนประสานงานกั บ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ใน
กรณีที่ตองการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ เพื่อทําการ
สืบสวนและสอบสวนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รวมกัน
ความในวรรคหนึ่งใหใ ชกับกรณีที่ พนักงานเจาหนาที่เปนผูรับคํ ารอง
ทุกขหรือรับคํากลาวโทษดวย
ขอ ๔ ในการจับ ควบคุม และคน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ประสานงาน
มายั ง พนั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบแล ว ให พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ข อ ๕ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ส ง มอบพยานหลั ก ฐานที่ ร วบรวมได ม า
ทั้ ง หมดให พ นั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบ และร ว มกั น สอบสวนจนกว า การ
สอบสวนเสร็จสิ้น
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๓
ขอ ๖ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูทําความเห็นตามสํานวน
การสอบสวนวา ควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟอง สงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวย
สํานวน
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๐

(พลเอกสุรยุทธ จุลานนท)
นายกรัฐมนตรี

(นายสิทธิชัย โภไคยอุดม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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