การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับองค์การ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
พ.ศ. 2562

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562
ความสาคัญ
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้มีกฎหมายที่บังคับในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ให้ ส ามารถรั ก ษาความลั บ ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และความพร้ อ มใช้
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ การพิสูจน์ตัวจริง การกาหนดสิทธิ์ การเฝ้า
ตรวจความปลอดภัย การกาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย โดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ หากได้กระทา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์จะทาให้มั่นใจได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นถูกใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย ในการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยนิยมประยุกต์ใช้แบบจาลองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อกาหนดนโยบาย
วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับการบริหารความมั่นคงปลอดภัย ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ
1. กฎหมายเกี่ย วกับการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ (Computer Crime Law)
เพื่อกาหนด มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทาผิดต่อระบบ การทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล
และระบบ เครื อข่ าย ทั้ง นี้ เ พื่อ เป็ น หลั กประกั นสิ ทธิ เ สรี ภ าพ และ การคุ้ มครองการอยู่ร่ ว มกั นของสั ง คม
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการความรู้ในคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสาคัญของการประกอบกิจการและการดารงชีวิตของมนุษย์ หากมี
ผู้กระทาด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานตามคาสั่งที่กาหนดไว้หรือทาให้การทางาน
ผิดพลาดไปจากคาสั่งที่กาหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทาลายข้อมูลของบุคคลอื่นใน
ระบบคอมพิว เตอร์โ ดยมิช อบ หรื อใช้ระบบคอมพิว เตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล คอมพิว เตอร์อันเป็นเท็ จหรือมี
ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของรั ฐ รวมทั้ ง ความสงบสุ ข และศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทาดังกล่าว

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(ประกาศใช้พ้น 30 วัน จากวันที่ 18 มิถุนายน 2550)
คาจากัดความ (มาตรา 1-4)
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (มาตรา 5- 17)
หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 18-30)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(ประกาศใช้พ้น 120 วัน จากวันที่ 24 มกราคม 2560)
มีเนื้อหาทั้งหมด 17 มาตรา ได้ยกเลิกมาตรา 4 ,12 ,14 ,15 ,16, 19, 20 ,21 วรรคสอง, 22 ,23, 24
และ 25 โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้
มาตรา 12/1
มาตรา 13 วรรคสาม สี่ และห้า
มาตรา 16/1 และ มาตรา 16/2
มาตรา 17/1
มาตรา 28 วรรคสอง วรรคสาม
มาตรา 31

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นสภาพที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เสลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น
(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้ น มิได้ มีไว้ส าหรั บ ตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กินหกเดือ น หรือปรั บไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่น จัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะถ้า
นามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผู้ ใดกระทาด้ว ยประการใดโดยมิ ช อบด้ว ยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ เ พื่อ ดัก รับ ไว้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ น โดยมิ ช อบ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติ
สุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หมวด 1 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
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“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ ผู้รับ สามารถ
บอกเลิ กหรื อแจ้ งความประสงค์ เพื่ อปฏิ เสธการตอบรั บได้ โดยง่ าย ต้ องระวางโทษปรั บไม่ เกิ น สองแสนบาท
ให้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศก าหนดลั ก ษณะและวิ ธี ก ารส่ ง รวมทั้ ง ลั ก ษณะและปริ ม าณของ
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ ผู้ รั บ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย”
มาตรา 12 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
แก้ไข
มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
(๒) เป็นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสาแสนบาท
มาตรา 13 ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทาความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 13 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หากผู้นาไปใช้ได้
กระทาความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่
หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษ
สูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะเมื่อตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้ใดจาหน่า ยหรื อเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผู้นาไปใช้ได้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จาหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคาสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรค
สามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว”
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มาตรา 14 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่
ประชาชน อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความ
เสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
(๓) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) น าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทาต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
มาตรา 15 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
แก้ไขเป็น
ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทาความผิด ตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิด ตามมาตรา ๑๔
ให้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศก าหนดขั้ น ตอนการแจ้ ง เตื อ น การระงั บ การท าให้ แ พร่ ห ลา ย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่า
ตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสองผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา 16 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
ผู้ใดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น
และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
อื่นใด โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อภาพของผู้ตาย และการกระทานั้ นน่าจะทาให้บิดา
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระทา
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
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ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนาเข้าสู่ระบบคอมพิว เตอร์โ ดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทา ผู้ กระทาไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมีคาพิพากษาว่าจาเลย มีความผิด
ศาลอาจสั่ง
(๑) ให้ทาลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คาพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุก ระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จาเลยเป็นผู้ชาระค่าโฆษณา หรือ
เผยแพร่
(๓) ให้ ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ศ าลเห็ น สมควรเพื่ อ บรรเทาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท า
ความผิดนั้น
มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทาลาย
ตามมาตรา ๑๖/๑ ผู้ นั้ น ต้องท าลายข้ อมูล ดั งกล่ า ว หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษกึ่ งหนึ่ง ของโทษที่บั ญญัติไ ว้
ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี
มาตรา 17 ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทาความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้
ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทาความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้
ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
แก้ไขเพิ่มเติม (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง มี
อานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้ มีจานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็ น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับ ตามคา
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้ตองหาไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดให้เริ่มนับอายุ ความในการฟ้องคดี
ใหม่นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หมวด 2
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสองให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดและหาตัวผู้กระทาความผิด
๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคาส่งคาชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรี ย กข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(๔) ทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
(๕) สั่ ง ให้ บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข้ อ มู ล ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรื ออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทา
ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จาเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทาการถอดรหั สลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการถอดรหั สลั บ
ดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จาเป็น เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผู้กระทาความผิด
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทาความผิดหรือมีข้อมู ลคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ดาเนินการตามคาร้อง
ขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หรือ ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนดซึ่งต้องไม่น้ อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจาก
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พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ ทั้ง นี้ รั ฐ มนตรี อ าจประกาศในราชกิจ จานุเ บกษากาหนดระยะเวลาที่ต้ องดาเนิ นการ
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
มาตรา 19 การใช้ อ านาจของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม
คาร้อง ทั้งนี้ คาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทาหรือกาลังจะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
เป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อานาจ ลักษณะของการกระทาความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
กระทาความผิดและผู้กระทาความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคาร้องด้วย ในการพิจารณาคาร้องให้
ศาลพิจารณาคาร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดาเนินการตามคาสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนาบันทึก
เหตุ อั น ควรเชื่ อ ที่ ท าให้ ต้ อ งใช้ อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้ เ จ้ า ของ หรื อ ผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทาได้
ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เป็ น หัว หน้าในการดาเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ส่งสาเนาบันทึกรายละเอียดการดาเนินการและเหตุผลแห่งการดาเนินการให้ศาลที่มีเขตอานาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
การทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระท าความผิ ด และต้ อ งไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการด าเนิ น กิ จ การของเจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจาเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสาเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายั ด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรือ
อายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจาเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน เมื่อหมดความจาเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทาให้แ พร่ห ลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจขอให้มี
คาสั่งระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้
ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น ความผิ ด อาญาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจารณาความอาญาได้ร้องขอ
ในกรณีที่มีการทาให้ แพร่ ห ลายซึ่งข้อมูล คอมพิว เตอร์ที่มีลั กษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการกลั่ นกรองข้อมูล คอมพิว เตอร์
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จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจขอให้มีคาสั่ง
ระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทาง
ปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การดาเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นเอง
หรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี ประกาศ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ระยะเวลา และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ การระงั บ การท าให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่มีเหตุจ าเป็ น เร่ ง ด่ว น พนัก งานเจ้า หน้าที่ จะยื่น คาร้ องตามวรรคหนึ่งไปก่ อนที่จ ะได้รั บ
ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการกลั่ น กรอง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ จ ะยื่ น ค าร้ อ งตามวรรคสองไปก่ อ นที่ รั ฐ มนตรี จ ะมอบหมายก็ ไ ด้ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งรายงาน
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
มาตรา 21 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้มีคาสั่งห้ามจาหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ทาลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้หรือจะ
กาหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้
ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคาสั่ งที่มีผลทาให้ข้อมูลคอมพิว เตอร์หรือ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ชุ ด ค าสั่ ง อื่ น เกิ ด ความเสี ย หาย ถู ก ท าลาย ถู ก แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม ขั ด ข้ อ ง
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดคาสั่งไม่พึง
ประสงค์ที่อาจนามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคาสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากาหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจนามาใช้เพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้
มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
เปิ ด เผยหรื อ ส่ งมอบข้อมู ล คอมพิว เตอร์ ข้อมู ล จราจรทางคอมพิว เตอร์ หรือ ข้อมู ล ของผู้ ใช้บ ริการที่ไ ด้ม า
ตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือกับพนักงาน
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สอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทาตามคาสั่ง
หรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนั กงานเจ้ าหน้าที่หรื อพนั กงานสอบสวนผู้ ใดฝ่ าฝื นวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน สามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ พนั ก งานสอบสวนในกรณี ต ามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ พนั ก งานสอบสวนได้ ม าตามมาตรา ๑๘ และ เปิ ด เผยข้ อ มู ล นั้ น ต่ อ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ข้อมูลข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ที่ พ นั ก งานสอบสวนได้ ม าตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ อ้ า งและรั บ ฟั ง เป็ น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการ
สื บ พยานได้ แต่ต้องเป็ น ชนิ ดที่มิ ได้ เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคามั่นสั ญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิช อบ
ประการอื่น
มาตรา ๒๖ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ ให้บริการผู้ใดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จาเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับ ตั้งแต่เริ่ มใช้บ ริการและต้องเก็บ รักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิ บวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่ งจะใช้กับ ผู้ ให้ บ ริ การประเภทใด อย่างไร และเมื่อ ใด ให้ เป็ นไปตามที่ รัฐ มนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗ (ฉบับ 2550) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา
๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
และความชานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ น พนั กงานเจ้า หน้ า ที่ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ อาจได้ รับ ค่ าตอบแทนพิเ ศษ
ตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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ในการกาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคานึงถึงภาระหน้าที่ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความขาด
แคลน ในการหาผู้ ม าปฏิ บั ติห น้ า ที่ ห รื อมี ก ารสู ญเสี ย ผู้ ป ฏิบั ติ ง านออกจากระบบราชการเป็ น จานวนมาก
คุณ ภาพของงาน และการดารงตนอยู่ ใ นความยุ ติธ รรมโดยเปรี ยบเที ย บค่ าตอบแทนของผู้ ปฏิ บัติ ง านอื่ น
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย
มาตรา ๒๙ (ฉบับ 2550) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอานาจรับคาร้องทุกข์
หรือรับคากล่าวโทษ และมีอานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการจับ ควบคุม ค้น การทาสานวนสอบสวนและดาเนินคดีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาที่ เป็ น อานาจของพนั กงานฝ่ ายปกครองหรือ ตารวจชั้ นผู้ ใหญ่ หรือพนัก งานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนั กงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กากับดูแลสานักงานตารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอานาจร่วมกันกาหนด
ระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดาเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ (ฉบับ 2550) ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การดาเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐
(๓) การด าเนิ น การอื่ น ใดอั น จ าเป็ น แก่ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้”
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 20 บรรดาระเบี ยบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคั บ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ า จะมี ร ะเบี ย บหรื อ ประกาศที่ ต้ อ งออกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2562

