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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอนัตราย 
 

เหตุผล 
 
  เนื่องจากกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกบัวัตถุลามกในปัจจุบันไมส่ามารถบังคับใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มีกฎหมายก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก 
เช่น สื่อท่ีมีการแสดงกิจกรรมท่ีวิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนสุัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ก าหนดให้รัฐภาคตี้องบัญญัตใิห้เป็นความผดิอาญาและมีมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เหมาะสมไว้ด้วย และ
ประเทศไทยได้เป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าว ประกอบกับยังมีสื่อทีส่่งเสรมิหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่ร้ายแรงอื่น ๆ เช่น 
การใช้ยาเสพตดิ การฆ่าตัวตาย หรือการกระท าทารณุกรรมต่อเด็ก ซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วย  ดังนั้น เพื่อให้การ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
พ.ศ. .... 

   
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
  ........................................................................................................... .................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิง่ยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
 
  พระราชบัญญัตินีม้ีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมาย 
 
  ........................................................................................................... .................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปราม 
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตินี ้
  “สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ สิ่งพิมพ์ รูปรอย เครื่องหมาย รูปถ่าย 
ภาพยนตร์ เสียงหรือถ้อยค า ข้อความ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่กระตุ้น ส่งเสรมิ  
หรือยั่วยุ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด 
  (๑) การกระท าวิปริตทางเพศ 
  (๒) ความสัมพันธ์หรือการกระท าทางเพศกับเด็ก 
  (๓) การกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก 
  (๔) การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเปน็หมู่คณะ 
  (๕) การใช้ยาเสพติด หรือ 
  (๖) การกระท าความผดิเกี่ยวกับการก่อการร้าย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น  
หรือท าร้ายร่างกายโดยทรมานหรอืโดยกระท าทารณุโหดร้าย 



 ๒ 

  “การกระท าวิปรติทางเพศ” หมายความว่า ความสัมพันธ์หรือการกระท าทางเพศ 
ในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้
  (๑) ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพ่ีน้อง 
ร่วมแต่บดิาหรือมารดาเดียวกัน 
  (๒) โดยใช้ความรุนแรงถึงขนาดที่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรอืโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ี
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 
  (๓) โดยการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขนืใจ 
  (๔) ระหว่างบุคคลตั้งแตส่ามคนขึน้ไป และรวมถึงการร่วมประเวณหีมู่ด้วย 
  (๕) โดยการช าเราสัตว์หรือช าเราศพ 
  “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมอีายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ และให้หมายความรวมถึงตัวแสดงในสิง่
ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่มีเนื้อหาหรือลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคล 
ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ดว้ย 
  “การฆ่าตัวตาย” หมายความรวมถึง การแสดงออกซึ่งความต้องการที่จะฆ่าตัวตาย  
การแสดงข้ันตอนในการฆ่าตัวตาย หรือการลอกเลียนแบบการฆ่าตัวตายด้วย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
  “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้ 
 
  มาตรา ๔  พระราชบัญญตัินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่น 
  ในกรณีมีปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิการตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี และของสว่นราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจเกี่ยวกับสิ่งยั่วยพุฤติกรรมอันตราย
ตามกฎหมายอื่น ให้คณะรัฐมนตรเีป็นผู้วินิจฉัย โดยให้คณะรัฐมนตรวีางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการและการ
ประสานงานไว้ด้วย 
 
 
 
  มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญตัินี้   
ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตน 

ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 



 ๓ 

   
 
  มาตรา ๖  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตราย” เรียกโดยย่อว่า “ป.ป.อ.” ประกอบด้วย  
  (๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เป็นรองประธานกรรมการ  
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสดุ  
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจ านวนห้าคน โดยต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านจติวิทยา จติเวช เด็กและเยาวชน สื่อสารมวลชน และสังคมวิทยา ดา้นละหนึ่งคน  ซึ่งในจ านวนนี้
ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าสองคน 
  ใหผู้้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
และผูสู้งอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแตง่ตั้งข้าราชการในส านักงานส่งเสรมิสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ ไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการกไ็ด้ 
 
  มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไมไ่ด ้
 
  มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่
สุจรติต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิ 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรวี่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมคีุณสมบัตเิช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผูไ้ด้รับ
แต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 



 ๔ 

  มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบตามวาระแล้ว  
แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม ่
เข้ารับหน้าท่ี 
 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๒) วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนสั่งใหส้่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  (๓) เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัริาชการ  
แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผดิเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในสถานประกอบการหรือสถานท่ีอื่นใด  
และก าหนดให้สถานท่ีซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับ 
ของมาตรการดังกล่าว 
  (๖) วางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 
 
  มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ 
และรองประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถ้ือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิการอยา่งหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  การประชุมคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 ๕ 

 
  มาตรา ๑๓  ใหส้ านักงานส่งเสริมสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
และผูสู้งอายุ ท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
  (๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบตัิงานป้องกันและปราบปราม 
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (๓) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  (๔) ประสานความร่วมมือกับตา่งประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้าน 
การป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  (๕) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
  (๖) สนับสนุนข้อมลู ข่าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (๗) ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 
หมวด ๒ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
 มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี ้
  (๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานทีข่องบุคคลใดเพื่อตรวจค้นเมื่อมเีหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีสิ่ง
ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพยส์ินท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทีอ่าจใช้เป็นพยานหลักฐานได ้
  (๒) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือ
ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ หรือทีอ่าจใช้เป็นพยานหลักฐานได ้
  (๓) ยึดหรืออายดัสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกีย่วข้องกับ 
การกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัด 
ที่มีเขตอ านาจเหนอืท้องที่ท่ีท าการค้นหรือศาลอาญาเพื่อขอออกหมายค้น เว้นแต่มเีหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอนัตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าความผดิจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ทั้งนี้ ต้องบันทึกรายละเอียดและผล
การด าเนินการ และรายงานต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจหรือศาลอาญาภายใน 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ ในกรณีที่ศาลนั้นเห็นว่าการด าเนินการดังกลา่วมิได้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ศาลจะสั่งระงับหรือเพิกถอนการด าเนินการนั้นก็ได ้

พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ในการใช้อ านาจ 
ตามวรรคหนึ่ง (๑) โดยไมม่ีหมายค้นหรือจะต้องได้รับอนมุัติจากบคุคลใดก่อนด าเนินการให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 ๖ 

ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืน พนักงานเจ้าหน้าที่ผูเ้ป็นหวัหน้าในการค้น 
ต้องเป็นข้าราชการต าแหน่งใดหรอืระดับใดให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว 
ต่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง บัตรประจ าตวัให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๑๕  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มีอ านาจยึดหรืออายัดบรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 
ในการด าเนินคดีได้จนกว่าพนักงานอัยการมีค าสั่งเดด็ขาดไม่ฟ้องคดหีรือจนกว่าคดีถึงท่ีสดุ แล้วแต่กรณ ี
 
  มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีหลักฐานอนัควรเชื่อได้ว่าจะมีข้อมลูที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิตามมาตรา 
๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือมีสิ่งยั่วยพุฤติกรรมอันตรายอยู่ในพสัดุภณัฑ์ จดหมาย  
ตู้ไปรษณียภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจหรือศาลอาญาเพื่อการเข้าถึง ตรวจสอบ และท าส าเนาข้อมลูหรือ
วัตถุดังกล่าวได ้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามทีไ่ดร้ับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการด าเนินการต่อศาลโดยเร็ว 
 
  มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



 ๗ 

หมวด ๓ 
ความผิดและบทก าหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๑๘  ผู้ใดท า ผลิต หรือมีไวใ้นครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  
เพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยมีเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี  
หรือมีลักษณะที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กซึ่งมีอายตุ่ ากว่าสิบหา้ปี เปน็ตัวแสดงปรากฏอยู่ในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายใน
ลักษณะทีเ่ป็นผู้กระท าหรือถูกกระท าตามกรณีต่าง ๆ ในความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงเจ็ดปี  
หรือปรับตั้งแตส่ามแสนบาทถึงเจด็แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระท าเพื่อความประสงค ์
แห่งการค้า หรือโดยการค้า ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระท าตอ้งระวางโทษหนักกว่า 
โทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินัน้อีกกึ่งหนึ่ง 
  ถ้าการกระท าตามมาตรานี้เป็นไปเพื่อการศึกษา การแพทย์ หรือการวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกระท าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถือว่าเป็นความผดิ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๙  ผู้ใดแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพรส่ิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยมีความประสงคเ์พื่อการค้า  
ผู้กระท าต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัผู้กระท าความผดิตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร ์
ที่ประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผดินั้น 
อีกกึ่งหนึ่ง 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระท าต่อเด็กหรอืใช้ให้เด็ก 
เป็นผู้กระท าความผิด ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๐  ถ้าผู้กระท าความผดิตามมาตรา ๑๘ เป็นผูก้ระท าความผดิตามมาตรา ๑๙ ด้วย ให้ลงโทษตาม

มาตรา ๑๙ แต่กระทงเดียว    
 
  มาตรา ๒๑  ผู้ใดสมคบกันตั้งแตส่องคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกัน ผู้ร่วมสมคบ
ด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัตไิว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 



 ๘ 

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผดิ แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท าให้
การกระท านั้นกระท าไปไมต่ลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้น 
ไม่บรรลผุล ผู้สมคบที่กระท าการขดัขวางนั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระท าความผดิตามวรรคหน่ึงกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนท่ีจะมี
การกระท าความผดิตามที่ไดม้ีการสมคบกัน ศาลจะไมล่งโทษหรือลงโทษผู้นั้น 
น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้นเพียงใดกไ็ด ้
 
  มาตรา ๒๒  ผู้ใหบ้ริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอรผ์ู้ใดรู้ว่ามีสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพวิเตอร์ทีอ่ยู่ในความควบคมุของตน และมไิด้จดัการถอนหรือก าจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นในทันที ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ 
  
  มาตรา ๒๓  นิติบคุคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙  
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
  ถ้าการกระท าความผดิของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นเกิดจากความรู้เห็นยินยอม  
การสั่งการหรือไม่สั่งการ การกระท าหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ท่ีต้องกระท าของกรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษ 
ตามที่บัญญัตไิว้ส าหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย 
 
  มาตรา ๒๔  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ แม้จะกระท า 
นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 
  (๑) ผู้กระท าความผดิหรือผู้ร่วมกระท าความผดิคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย 
หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
  (๒) ผู้กระท าความผดิเป็นคนต่างดา้ว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น 
ในราชอาณาจักร หรือเป็นความผดิที่รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสยีหาย หรือ 
  (๓) ผู้กระท าความผดิเป็นคนต่างดา้ว และการกระท าน้ันเป็นความผดิตามกฎหมายของรัฐที่การกระท า
เกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้กระท าความผดินั้นมาปรากฏตวั 
อยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  ให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕  ถ้าการกระท าความผดิตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ได้กระท า 
ในโรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และปรากฏหลักฐานว่า 
ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผดินั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนั้น 
ๆ มีอ านาจพิจารณาเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต หรือมีค าสั่งอื่นใด 
ตามกฎหมายดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณ ี
  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้แจ้งพนักงานเจ้าหนา้ทีผู่ม้ีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ 
เป็นผู้ด าเนินการเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต หรือมีค าสั่งอื่นใดตามกฎหมายดังกล่าว 
 



 ๙ 

  มาตรา ๒๖  บรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผดิ 
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ รวมทั้งเงินและทรัพยส์ินอ่ืนซึ่งผู้กระท าความผดิตามมาตรา ๑๘  
หรือมาตรา ๑๙ ได้ใช้หรือมีไวเ้พื่อใช้ในการกระท าความผดิ หรือได้มาโดยได้กระท าความผิด 
ให้ริบเสยีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีค าขอใหร้ิบหรือจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ เว้นแต่เงิน 
หรือทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวเป็นเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมไิดรู้้เหน็เป็นใจด้วยในการกระท าความผดิ 
 
  มาตรา ๒๗  บรรดาเงินค่าปรับและเงินท่ีริบตามพระราชบัญญตัินี้ ให้ตกเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเด็กร้อยละหกสบิ และตกเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมร้อยละสี่สิบ 
  นอกจากโทษที่มีบัญญตัิไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นกรณีทีม่ผีู้น าจับ 
ผู้กระท าความผดิ ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จา่ยเงินสินบนแก่ผู้น าจับ และให้ศาลสั่งไว ้
ในค าพิพากษาให้ผู้กระท าความผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้น าจับกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับ  
อีกโสดหนึ่งด้วย ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ช าระเงินสินบนดังกล่าว ให้จา่ยจากเงินค่าปรบัท่ีได้ช าระต่อศาล   
  ในกรณีที่มผีู้น าจับหลายคน ให้แบง่เงินสินบนน าจับให้คนละเท่า ๆ กัน 
  การจ่ายเงินสินบนน าจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สดุแล้ว 
 
  มาตรา ๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ทรัพยส์ินท่ีศาลพิพากษาหรือสั่งให้ริบ 
ตามมาตรา ๒๖ ให้ตกเป็นของแผน่ดิน แต่บรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายให้ท าลายเสียทั้งสิ้น 
 
  มาตรา ๒๙  ให้ถือว่าการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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        นายกรัฐมนตรี 


