เอกสารสรุปบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก1
เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาถึงบทบัญญัติต่างๆในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา
การล่งละเมิดทางเพศต่อเด็ก สามารถจาแนกได้ตามลักษณะหรือรูปแบบของการกระทาได้เป็น ๕ ลักษณะ กล่าวคือ
(๑) การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางกายภาพ (๒) การหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็ก (๓) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็ก (๔) สื่อลามกเด็ก และ (๕) ปัญหาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
ในเบื้องต้น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสาระสาคัญทางกฎหมายที่น่าสนใจอย่างน้อย ๒ ประเด็น
หลักๆ กล่าวคือ
ประเด็นแรก ในประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในกรณีของการข่มขืนกระทาชาเรา ในปี
๒๕๕๐ มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้ถูกกระทาจากหญิง เป็นหญิงหรือชาย และ
ลักษณะของการกระทาความผิดโดยกาหนดให้การกระทาชาเราเป็นการกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทาโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระทากระทากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
ประเด็นที่สอง ความพยายามในการจัดการปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก ในประเทศไทยยังไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายที่กาหนดฐานความผิดต่อกรณีปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็กไว้เป็นการเฉพาะ จึงอาศัย
บทบัญญัติกฎหมายทั่วไป กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งผลของการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ ทาให้อัตราโทษของผู้กระทาความผิดในกรณี
สื่อลามกเด็กเท่ากับกรณีสื่อลามกทั่วไป และ ไม่ได้มีผลต่อผู้ครอบครองสื่อลามกเด็ก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยให้
ความสาคัญกับเรื่องนี้ จึงได้มีการดาเนินการแก้ไขกฎหมายที่มีผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว คือ ร่าง
พระราชบัญญัติปราบปรามัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ…
(๑)
กรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กที่เกิดขึ้นในทางกายภาพ ปรากฎใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การข่มขืน
กระทาชาเรา และ การกระทาอนาจาร
๑.๑ กรณีการข่มชืนกระทาชาเรา ปรากฎใน ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่น2โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่น
นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่
ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
1

รวบรวมโดย อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิล
โดยหลังจากมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญเรื่ององค์ประกอบความผิดในเรื่องของ ผู้ถูกกระทา และ รูปแบบของการกระทา
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ สมควรแก้ไข
บทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และหลักการห้ามมิให้เลือก
2

การกระทาชาเราตามวรรคหนึ่งหมายความว่าการกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทาโดยการใช้อวัยวะ
เพศของผู้กระทากระทากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทากับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทา
ความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทากับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก และคู่สมรสฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ประสงค์จะ
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝุายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงาน
อัยการให้ดาเนินการฟูองหย่าให้
มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทาชาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระทาชาเราตามวรรคหนึ่งหมายความว่าการกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทาโดยการใช้อวัยวะ
เพศของผู้กระทากระทากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทากับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระทาโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะ
เป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระทาโดยมีอาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งถ้าเป็นการกระทาโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทาต่อเด็กซึ่งมี
อายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝุายสมรสกัน ผู้กระทา
ผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระทาผิดกาลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อย
ผู้กระทาความผิดนั้นไป
มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศที่เคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๒๗๗ ตรี ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต
๑.๒ การกระทาอนาจารต่อเด็ก
มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลัง
ประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗๙ ผู้ใดกระทาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทาได้กระทาโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยเด็ก
นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สิบห้าปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๐
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทา
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจาคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๒๘๑ การกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และมาตรา ๒๗๘ นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้า
ธารกานัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทาแก่บุคคลดังระบุไว้
ในมาตรา ๒๘๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
๑.๓
กรณีการหน่วงเหนี่ยวกักขัง ปรากฎเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑๗
ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทาเพื่อหากาไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา ๓๑๘ ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสอง
หมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พราก
นั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทาเพื่อหากาไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา ๓๑๙
ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากาไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พราก
นั้น
มาตรา ๓๒๐
ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบ
ปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกได้กระทาเพื่อให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอานาจของผู้อื่นโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อละทิ้งให้เป็นคนอนาถา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้ง
แต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา ๓๒๑ ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และมาตรา ๓๑๑ วรรคแรก
เป็นความผิดอันยอมความได้

(๒) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ซึ่งปรากฎใน ๒ ลักษณะใหญ่ๆ กล่าวคือ (๑) การค้าประเวณี และ
(๒) การดารงชีพจากรายได้อันเกิดขึ้นจากการค้าประเวณี
๓.๑
กรณีของการค้าประเวณีมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ๓ ฉบับ กล่าวคือ (๑) ประมวล
กฎหมายอาญา (ในฐานะที่เป็นกฎหมายทั่วไป) (๒) พรบ.ปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ และ
พรบ.ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒ ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป
เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือสนับสนุนในการกระทาความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘๓ ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชาย
หรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจาคุกตลอด
ชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือสนับสนุนในการกระทาความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘๓ ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะ
ยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี
ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทาแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี เป็นความผิดอันยอม
ความได้
มาตรา ๒๘๔ ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจ
ครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น
ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๒๘๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เป็นการกระทาแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่
ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล
ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
(๒)
พรบ.ปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
มาตรา ๘ ผู้ใดกระทาชาเราหรือกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นแก่บุคคลอายุกว่าสิบ
ห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อคู่สมรสของตน โดยมิใช่เพื่อสาเร็จความใคร่ของผู้อื่น
ผู้กระทาไม่มีความผิด

มาตรา ๙ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการค้าประเวณีแม้
บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระทาต่าง ๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทาภายในหรือนอก
ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นการกระทาโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่
เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใด ๆ ผู้กระทาต้องระวาง
โทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม แล้วแต่กรณี
ผู้ใดเพื่อให้มีการกระทาการค้าประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปตามวรรค
หนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระทาความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐ ผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกินสิบแปดปี รู้ว่ามีการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต่อผู้อยู่ในความปกครองของตน และมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีการกระทาความผิดนั้นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
(๓)
พรบ.ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๖ ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทา
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งเด็ก
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
มาตรา ๗ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
(๑) สนับสนุนการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พานักให้แก่ผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อมิให้
ผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ
(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ในการกระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์
๓.๒

กรณีของการดารงชีพจากการค้าประเวณี

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปีดารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้
ซึ่งค้าประเวณี ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจาคุก
ตลอดชีวิต
ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสาหรับดารงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสาหรับดารงชีพ และมีพฤติการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นดารงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้
เป็นเช่นนั้น
(๑) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ
(๒) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให้
(๓) เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่คบค้ากับผู้ซึ่งค้าประเวณีนั้น
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือตาม
ธรรมจรรยา
(๔) สื่อลามก
๔.๑ กรณีทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ ผู้ใด
(๑) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
ทา ผลิต มีไว้ นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้
พาไปหรือทาให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพ
โฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(๒) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่าย
แจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
(๓) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดย
ประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามก
ดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔.๒ กรณีืสออิ
ื เล็กทรอนิกส์
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุ
ไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔)

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๔
โดยมีความพยายามในการกาหนดฐานความผิดในการกระทาที่เป็นสื่อลามกเด็ก ปรากฎใน ร่าง
พระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสียง วัสดุบันทึกเสียง วัสดุบันทึกภาพ วัสดุบันทึกข้อมูล เสียง
หรือถ้อยคาทางโทรศัพท์ ข้อมูล ข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อชนิดใด ที่กระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุ
การกระทาดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีการกระทาวิปริตทางเพศ
(๒) ให้มีการกระทาทางเพศกับเด็ก
(๓) ให้มีการฆ่าตัวตาย
(๔) ให้ใช้ยาเสพติด หรือ
(๕) การกระทาอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
“ข้อมูล” หมายความว่า ภาพ เสียง ข้อความหรือตัวเลข
“การกระทาวิปริตทางเพศ” หมายความว่า การกระทาหรือสื่อที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศ ดังต่อไปนี้
(๑) ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา
เดียวกัน
(๒) โดยใช้ความรุนแรง ถึงขนาดที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย
(๓) โดยการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขืน
(๔) การร่วมประเวณีระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และรวมถึงการร่วมประเวณีหมู่ด้วย
(๕) ร่วมเพศกับสัตว์หรือชาเราศพ
(๖) ในลักษณะอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และรวมถึงตัวแสดงในวัตถุยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายที่มีลักษณะทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็ก
มาตรา ๕ ผู้ใดทา ผลิต ทาสาเนา หรือก่อให้มีการทา การผลิตหรือการทาสาเนาซึ่งวัตถุยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยมีภาพหรือเสียงของเด็กที่มีอายุต่ากว่าสิบห้าปี หรือ
มีลักษณะที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กที่มีอายุต่ากว่าสิบห้าปี หรือมีข้อความที่เกี่ยวพันถึงการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะ
ใด ๆ กับเด็กที่มีอายุต่ากว่าสิบห้าปี บันทึกหรือปรากฏอยู่ในวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
ผู้ใดมีไว้ครอบครอง ส่งผ่านหรือยังให้ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอย่างอื่นซึ่งวัตถุยั่ว
ยุพฤติกรรมอันตรายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดเว้นแต่เป็นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษา การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หรือการกระทาที่จาเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ
มาตรา ๖ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๕ เป็นการกระทาเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า
จาหน่าย มีไว้เพื่อจาหน่าย นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พาไปหรือยังให้พาไป จ่ายแจก หรือทาให้แพร่หลาย เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือแสดงอวดแก่ประชาชนไม่ว่าด้วย
วิธีการใด ๆ ซึ่งวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อเด็กหรือใช้เด็กให้เป็นผู้กระทาความผิด ผู้กระทาต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาที่มีเจตนากระทาต่อเด็กที่มีอายุต่ากว่าสิบห้าปี หรือใช้
ให้เด็กที่มีอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นผู้กระทาความผิด ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรค
หนึ่ง
มาตรา ๗ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งคนใดคนหนึ่งได้ลงมือกระทาความผิดตามที่ได้สมคบกันไปแล้ว ผู้
ร่วมสมคบด้วยกันต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ความผิดได้กระทาถึงขั้นลงมือกระทาความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทา
ให้การกระทานั้นกระทาไปไม่ตลอดหรือกระทาตลอดแล้วแต่การกระทานั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทาการขัดขวาง
นั้น คงได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการกระทาความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษ
เลยก็ได้
มาตรา ๘ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ได้กระทาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเพื่อ
กระทาความผิด หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท
(๕)
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของการกระทาความผิด ยังไม่มี
บทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรงแต่มีการกาหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ กล่าวคือ
๕.๑ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๕.๒ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่ใช้
บริการอินเทอร์เน็ต โดยเป็นการ “ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม” ดังนี้
ก. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เป็นเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ที่เมื่อ
เปิดเผยแล้วจะทาให้ผู้อื่นติดต่อเข้าถึงตัวเด็กได้ อันได้แก่
o ภาพถ่ายของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ระบบสนทนา
ออนไลน์ เช่น MSN หรือชื่อโรงเรียน
o อายุของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือชื่อผู้ใช้ระบบสนทนา
ออนไลน์
o เพศของเด็ก ที่แสดงร่วมกับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือชื่อผู้ใช้ระบบสนทนา
ออนไลน์
ข. ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีที่ไม่อนุญาต ได้แก่
 การแสดงข้อมูลส่วนตัวของเด็กในหน้าประวัติผู้ใช้ (Profile)
 การอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลส่วนตัวของเด็กผ่านระบบค้นหา (Search)
 การแสดงรายชื่อผู้ใช้ที่เป็นเด็กบนหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการสามารถควบคุมเนื้อหาได้
(สามารถกรองรายชื่อที่เป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีออกได้) เช่น สารบัญผู้ใช้ ในลักษณะที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กได้ (Browse)
 การเปิดเผยข้อมูลลักษณะอื่นๆ ที่อาจทาให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็ก และอยู่
ในวิสัยของผู้ประกอบการที่สามารถยกเลิก ปูองกัน หรือระงับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น
การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงกระดานสนทนา
โดยขอให้ปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับประกาศนี้
๕.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทานโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้
มีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีขอบเขตจากัด และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และให้
เจ้าของข้อมูลทราบหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามแต่กรณี
(๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามกฎหมาย

(๓) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ให้บันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนาข้อมูล
นั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้จัดทาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม
ไว้เป็นหลักฐาน
(๔) ข้อจากัดในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ห้ามมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มี
กฎหมายกาหนดให้กระทาได้
(๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อปูองกันการสูญหาย การ
เข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
(๖) การเปิดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ให้มีการเปิดเผยการดาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีวิธีการที่สามารถ
ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้ ผู้ควบคุมและสถานที่ทาการของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๗) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลเมื่อได้รับคา
ร้องขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ รวมถึงค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามสมควร
ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธที่จะให้คาชี้แจงหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ ตามกฎหมาย
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลจัดทาบันทึกคาคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
(๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้าที่ควบคุมข้อมูล
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ข้างต้นเพื่อให้การดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและให้มีรายการอย่างน้อย
ดังนี้
(๑) ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย
(ก) ชื่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นของหน่วยงานใด
(ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บ
หรือการใช้ตามวัตถุประสงค์
(ค) ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอ
ความยินยอมก่อนทุกครั้งตามวิธีการและภายในกาหนดเวลาที่ประกาศ เช่น การแจ้งล่วงหน้าให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ก่อน ๑๕ วัน โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เว้นแต่กฎหมายจะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐขอรับความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์
ใด

(๒) การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้หน่วยงานของรัฐที่ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านรูปแบบของการ
กรอกข้อความทางกระดาษแล้วนามาแปลงข้อความเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น ให้แสดง
รายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลเป็นชนิด ประเภทรวมถึงข้อมูลที่จะไม่จัดเก็บ และข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บนั้น
จะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใดโดยลักษณะหรือด้วยวิธีการที่ทาให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบ ทั้งนี้ การรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลนั้นให้ทาเป็นประกาศหรือแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดบริการผ่านทางเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานนั้น รวมถึงการใช้ข้อมูลซึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์หรือในเว็บเพจใดที่มีการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล และให้มีรายละเอียดอย่างแจ้งชัดถึงวิธีการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดเก็บโดย
ให้มีการลงทะเบียน หรือการกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดทารายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งความประสงค์ให้ติดต่อโดยวิธีการอื่นได้
(ข) การใช้คุกกี้ (Cookies)
ให้หน่วยงานของรัฐระบุบนเว็บไซต์สาหรับการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลว่าผู้ใช้บริการจะใช้คุกกี้เพื่อ
วัตถุประสงค์และประโยชน์ใด และให้สิทธิที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้
(ค) การเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
ให้หน่วยงานของรัฐมีเว็บไซต์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ ระบุถึงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย และให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลนั้นด้วย
(ง) บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Log Files)
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดบริการเว็บไซต์ที่มีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP
Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลได้ ระบุวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการใช้ รวมถึงการให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลนั้นด้วย
(จ) ให้หน่วยงานของรัฐระบุข้อมูลที่มีการจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ว่าเป็นข้อมูลที่ประชาชนมีสิทธิเลือกว่า “จะให้หรือ
ไม่ให้” ก็ได้ และให้หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมช่องทางอื่นในการติดต่อสื่อสารสาหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ประสงค์จะให้
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
(๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงให้ข้อมูลแก่
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ให้หน่วยงานของรัฐแสดงไว้อย่างชัดเจนถึงชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือชื่อ
ผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม (Data Subject) และชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด รวมถึง
ประเภทของข้อมูลที่จะใช้ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ความยินยอมล่วงหน้าก่อนทาการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามวรรคแรกกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
(๔) การรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง

ให้หน่วยงานของรัฐที่ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และจะนาไปรวมเข้ากับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวที่
ได้รับจากที่มาแห่งอื่น ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึงเจตนารมณ์การรวมข้อมูลดังกล่าวด้วย เช่น
เว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่เป็นชื่อและที่อยู่ของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้บริการโดยการกรอกข้อมูลตาม
แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ และจะนาข้อมูลดังกล่าวไปรวมเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ใช้บริการที่ได้รับ
จากที่มาแห่งอื่น
(๕) การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่ามีบุคคลอื่นที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลที่
หน่วยงานนั้นได้เก็บรวบรวมมาผ่านทางเว็บไซต์ด้วย และให้ระบุไว้ด้วยว่าการให้เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการดังกล่าว
(๖) การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะนาไปดาเนินการอื่น
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ เช่น การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จาเป็น หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่นระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลถึงสิทธิของผู้ใช้บริการที่จะเลือกว่า จะให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บหรือไม่ให้จัดเก็บ ใช้หรือไม่ให้ใช้
และเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
การให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิเลือกตามวรรคแรกให้รวมถึงการให้สิทธิเลือกแบบที่หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก่อน และการให้สิทธิเลือกแบบที่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการ
ปฏิเสธไม่ให้มีการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การให้สิทธิเลือกต้องกระทาให้สมบูรณ์ก่อนที่เว็บไซต์จะทาการ
ติดต่อกับผู้ใช้บริการในครั้งแรกและหากเป็นการใช้สิทธิเลือกแบบห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจาก
วัตถุประสงค์เดิม หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ต้องระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบถึงวิธีการของการส่งการติดต่อครั้งที่สองของเว็บไซต์ด้วย
(๗) การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับตนเองที่หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
(๘) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางจัดให้มีวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ให้เหมาะสมกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปูองกันการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยมิชอบ รวมถึงการปูองกันการกระทาใดที่จะมีผลทาให้ข้อมูลไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐพึงดาเนินการดังนี้
(ก) สร้างเสริมความสานึกในการรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้จัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่
บุคลากรในองค์กรเป็นประจา
(ข) กาหนดสิทธิและข้อจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างของตนในแต่ละ
ลาดับชั้นให้ชัดเจน และให้มีการบันทึกรวมทั้งการทาสารองข้อมูลของการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ค) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์หรือของระบบสารสนเทศทั้งหมดอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

(ง) กาหนดให้มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นการเฉพาะสาหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความสาคัญยิ่งหรือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของหน่วยงานของรัฐหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น หมายเลขบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หมายเลขประจาตัว
ประชาชน หรือหมายเลขประจาตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ พฤติกรรม
ทางเพศ เป็นต้น
(จ) ควรจัดให้มีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งอายุไม่
เกินสิบแปดปีโดยใช้วิธีการโดยเฉพาะและเหมาะสม
(๙) การติดต่อกับเว็บไซต์
เว็บไซต์ซึ่งให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีทั้งข้อมูลติดต่อไปยังสถานที่ทาการ
งานปกติและข้อมูลติดต่อผ่านทางออนไลน์ด้วย ข้อมูลติดต่อที่หน่วยงานของรัฐควรจะระบุเอาไว้ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและที่อยู่
(ข) หมายเลขโทรศัพท์
(ค) หมายเลขโทรสาร
(ง) ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการ
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สาหรับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับทรัสต์มาร์คจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ทาหน้าที่ออกทรัสต์
มาร์ค (Trust Mark) ให้หน่วยงานของรัฐนั้นแสดงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกหรือรับรองทรัสต์มาร์คดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ทรัสต์มาร์ค (Trust Mark) ตามความในวรรคแรกหมายถึง เครื่องหมายที่รับรองว่าหน่วยงานดังกล่าวมีมาตรฐานใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่
จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองการออกทรัสต์มาร์คให้กับผู้ขอรับการรับรอง
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดชื่อเรียกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้ชัดเจน และในกรณี
ที่มีการปรับปรุงนโยบาย ให้ระบุวัน เวลา และปี ซึ่งจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไว้ด้วย

