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รปราบปรามสิ
างพระราชบัญญั ติปองกันและ
่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ไดเคยมี
การเสนอในสมัยคณะรัฐมนตรี ชุดทีม่ ีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันอังคารที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และประธานสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยอยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ แตโดยที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเปนเหตุทําใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาว
ตอมาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป คณะรัฐมนตรี
ชุดใหมมิไดรองขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกจึงเปนเหตุให
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงเปนอันตกไป
อยางไรก็ดี ภายหลังการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผานมานั้น คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตทิ ่เี ห็นสมควรใหมกี ารเรงรัดการพิจารณา
เพื่อใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตามที่ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ โดยที่ประชุมได
พิจารณาเห็นชอบใหเสนอรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป

*ขอมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗.
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ข. หลักการและเหตุผลประกอบ
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย

เหตุผล
เนื่องจากกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปจจุบันไมสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งไมมีกฎหมายกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ล ามก เช น สื่ อ ที่ มี ก ารแสดงกิ จ กรรมที่ วิ ป ริ ต ทางเพศและสื่ อ ลามกที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก
ซึ่งพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กําหนดใหรัฐภาคีตองบัญญัติใหเปนความผิด
อาญาและมีมาตรการปองกันและปราบปรามทีเ่ หมาะสมไวดว ย และประเทศไทยไดเปนภาคีของพิธีสาร
ดังกลาว ประกอบกับยังมีสื่อที่สงเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่รายแรงอื่น ๆ เชน การใช
ยาเสพติด การฆาตัวตาย หรือการกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ซึ่งตองปราบปรามไปพรอมกันดวย
ดังนั้น เพื่อใหการปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
“สิง่ ยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความวา เอกสาร ภาพ สิง่ พิมพ รูปรอย เครือ่ งหมาย
รูปถาย ภาพยนตร เสียงหรือถอยคํา ขอความ ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่กระตุน สงเสริม หรือยั่วยุ
โดยประการที่นาจะกอใหเกิด
(๑) การกระทําวิปริตทางเพศ
(๒) ความสัมพันธหรือการกระทําทางเพศกับเด็ก
(๓) การกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
(๔) การฆาตัวตายของเด็กหรือเปนหมูคณะ
(๕) การใชยาเสพติด หรือ
(๖) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฆาผูอื่น หรือ
ทํารายรางกายโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย
“การกระทําวิปริตทางเพศ” หมายความวา ความสัมพันธหรือการกระทําทางเพศ
ในลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นองรวมแต
บิดาหรือมารดาเดียวกัน
(๒) โดยใชความรุนแรงถึงขนาดทีน่ า จะเปนอันตรายตอรางกาย หรือโดยใชอปุ กรณหรือ
เครื่องมือที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือชีวิต
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(๓) โดยการบังคับขูเข็ญหรือขมขืนใจ
(๔) ระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และรวมถึงการรวมประเวณีหมูดวย
(๕) โดยการชําเราสัตวหรือชําเราศพ
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และใหหมายความรวมถึง
ตัวแสดงในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่มีเนื้อหาหรือลักษณะทําใหเขาใจไดวา เปนบุคคลซึ่งมีอายุต่าํ กวา
๑๘ ปบริบูรณดวย
“การฆาตัวตาย” หมายความรวมถึง การแสดงออกซึ่งความตองการที่จะฆาตัวตาย
การแสดงขั้นตอนในการฆาตัวตาย หรือการลอกเลียนแบบการฆาตัวตายดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามสิ่งยัว่ ยุ
พฤติกรรมอันตราย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามสิง่ ยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓) พระราชบัญญัตินไี้ มกระทบกระเทือนถึงอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการหรือเจาหนาที่
ของสวนราชการใดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่น
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ และของสวนราชการหรือเจาหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจเกี่ยวกับสิ่งยัว่ ยุ
พฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่น ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย โดยใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงานไวดวย (รางมาตรา ๔)
๔) คณะกรรมการ (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๓)
๔.๑) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” เรียกโดยยอวา “ป.ป.อ.” ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตํ า แหน ง ได แ ก ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยแตงตั้ง จํานวน ๕ คน โดยตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานจิตวิทยา จิตเวช เด็กและเยาวชน สื่อสารมวลชน และสังคมวิทยา ดานละ ๑ คน
ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวา ๒ คน
ใหผอู าํ นวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูด อ ยโอกาส
และผูส งู อายุ เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแตงตัง้ ขาราชการในสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการก็ได
(รางมาตรา ๖)
๔.๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสัง่ ใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๓) เรงรัดและประสานงานการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็ น ต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ กํ า หนดมาตรการป อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในสถานประกอบการหรือสถานที่
อื่นใด และกําหนดใหสถานที่ซึ่งใชในการประกอบธุรกิจใดๆ เปนสถานประกอบการที่อยูภายใต
บังคับของมาตรการดังกลาว
(๖) วางหลักเกณฑการแตงตัง้ พนักงานเจาหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๗) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประชาชนมีสวนรวม
ในการปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๐)
๔.๓) การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น  อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
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ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ด
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวิน ิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่ง โดยในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๑๑)
๔.๔) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา
หรื อ ปฏิ บ ัติ ก ารอย า งหนึ ่ง อย า งใดตามที ่ค ณะกรรมการมอบหมายการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ใหนําขอ ๔.๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๒)
๔.๕) ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อ ยโอกาส และผูส งู อายุ
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบตั งิ านปองกันและปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(๓) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๔) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดาน
การปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๕) ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธตอตานสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
(๖) สนับสนุนขอมูล ขาวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) ปฏิบัตริ าชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(รางมาตรา ๑๓)
๕) พนักงานเจาหนาที่ (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๔ ถึงรางมาตรา ๑๗)
๕.๑) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยตามสมควรวามีสิ่งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพยสินทีไ่ ดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได
(๒) คนบุคคลหรือยานพาหนะทีม่ ีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีสิง่ ยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายหรือทรัพยสินทีไ่ ดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่
อาจใชเปนพยานหลักฐานได
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รางพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัด
ที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญาเพื่อขอออกหมายคน เวนแตมีเหตุอันควร
เชือ่ วาหากเนิน่ ชากวาจะเอาหมายคนมาได สิง่ ยัว่ ยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับ
การกระทําความผิดจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ทั้งนี้ ตองบันทึก
รายละเอียดและผลการดําเนินการ และรายงานตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาภายใน
๒๔ ชัว่ โมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ ในกรณีทศี่ าลนั้นเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเปนไปตาม
กฎหมาย ศาลจะสั่งระงับหรือเพิกถอนการดําเนินการนั้นก็ได
พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ในการใชอํานาจ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) โดยไมมีหมายคนหรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีทเี่ ปนการเขาคนในเวลากลางคืน พนักงานเจาหนาทีผ่ เู ปนหัวหนาในการคน
ตองเปนขาราชการตําแหนงใดหรือระดับใดใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามวรรคหนึง่ ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ สดงบัตรประจําตัวตอบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของ บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(รางมาตรา ๑๔)
๕.๒) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได
จนกวาพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีถึงที่สุด แลวแตกรณี (รางมาตรา ๑๕)
๕.๓) ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาจะมีขอมูลที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ตามข อ ๖.๑) หรื อ ข อ ๖.๒) หรื อ มี สิ่ ง ยั่ ว ยุ พ ฤติ ก รรมอั น ตรายอยู  ใ นพั ส ดุ ภั ณ ฑ จดหมาย
ตูไปรษณียภัณฑ ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อ
การเขาถึง ตรวจสอบ และทําสําเนาขอมูลหรือวัตถุดังกลาวได และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ได
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการตอศาลโดยเร็ว (รางมาตรา ๑๖)
๕.๔) ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา (รางมาตรา ๑๗)
๖) ความผิดและบทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๑๘ ถึงรางมาตรา ๒๙)
๖.๑) ผูใดทํา ผลิต หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เพื่อการ
แจกจาย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพรแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป
หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยมีเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๑๕ ป
หรือมีลกั ษณะที่ทําใหเขาใจไดวา เปนเด็กซึ่งมีอายุต่าํ กวา ๑๕ ป เปนตัวแสดงปรากฏอยูใ นสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายในลักษณะที่เปนผูกระทําหรือถูกกระทําตามกรณีตาง ๆ ในความหมายของสิ่งยัว่ ยุพฤติกรรม
อันตรายที่กาํ หนดไวในขอ ๑) ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๗ ป หรือปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง เปนการกระทําเพื่อความประสงคแหง
การคา หรือโดยการคา ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม ถาการกระทําตามมาตรานี้เปนไปเพื่อการศึกษา การแพทย
หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมถึงการกระทําทีจ่ ําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ไมถือวา
เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๘)
๖.๒) ผูใดแจกจาย แสดงอวด หรือเผยแพรสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูก ระทําความผิดตามขอ ๖.๑) วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยมีความประสงคเพื่อการคา
ผูกระทําตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) วรรคสาม
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ทีป่ ระชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
อีกกึ่งหนึ่ง
ถาการกระทําตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองเปนการกระทําตอเด็กหรือใชใหเด็ก
เปนผูกระทําความผิด ผูกระทําตองระวางโทษเปน ๒ เทา ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
(รางมาตรา ๑๙)
๖.๓) ถาผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) เปนผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๒) ดวย
ใหลงโทษตามขอ ๖.๒) แตกระทงเดียว (รางมาตรา ๒๐)
๖.๔) ผูใดสมคบกันตั้งแต ๒ คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือ
ขอ ๖.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูทีส่ มคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่
ไดสมคบกัน ผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทง
หนึ่งดวย
ในกรณีท่คี วามผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวาง
ของผูสมคบทําใหการกระทํานัน้ กระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้น
ไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ ่ง กลั บ ใจให ค วามจริ ง แห ง การสมคบต อ
พนักงานเจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษ
ผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได (รางมาตรา ๒๑)
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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รางพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

๖.๕) ผูใหบริการตามกฎหมายว าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ผูใดรูวามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน และมิไดจัดการ
ถอนหรือกําจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอรนั้นในทันที ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๒๒)
๖.๖) นิตบิ คุ คลใดกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) ตองระวางโทษปรับตัง้ แต
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นเกิดจากความรูเห็น
ยินยอม การสั่งการหรือไมสั่งการ การกระทําหรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย (รางมาตรา ๒๓)
๖.๗) ผูใ ดกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร
ผูนั้นตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา
(๑) ผูก ระทําความผิดหรือผูร ว มกระทําความผิดคนใดคนหนึง่ เปนคนไทยหรือมี
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือเปนความผิดที่รัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย หรือ
(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตาม
กฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูกระทําความผิดนั้นมาปรากฏตัวอยู
ในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม
(รางมาตรา ๒๔)
๖.๘) ถาการกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) ไดกระทําในโรงแรม
โรงภาพยนตร หรือสถานบริการตามกฎหมายวาดวยการนั้น และปรากฏหลักฐานวาผูไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการดังกลาวรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายนัน้ ๆ มีอาํ นาจพิจารณาเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาต หรือมีคาํ สัง่ อืน่ ใดตามกฎหมายดังกลาวได
แลวแตกรณี
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แจงพนักงานเจาหนาที่ผูมีอาํ นาจ
หนาทีต่ ามกฎหมายนัน้ ๆ เปนผูด าํ เนินการเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาต หรือมีคาํ สัง่ อืน่ ใดตามกฎหมาย
ดังกลาว (รางมาตรา ๒๕)
๖.๙) บรรดาสิ่ ง ยั่ ว ยุ พ ฤติ ก รรมอั น ตรายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด ตาม
ขอ ๖.๑) หรือขอ ๖.๒) รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งผูกระทําความผิดตามขอ ๖.๑) หรือ
ขอ ๖.๒) ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยไดกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ไมวาจะมีคําขอใหริบหรือจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม เวนแตเงินหรือทรัพยสินอื่นดังกลาว
เปนเงินหรือทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด (รางมาตรา ๒๖)
๖.๑๐) บรรดาเงินคาปรับและเงินทีร่ ิบตามพระราชบัญญัตินี้ ใหตกเปนของกองทุน
คุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กรอยละ ๖๐ และตกเปนของกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมรอยละ ๔๐
นอกจากโทษที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนกรณีทีม่ ีผูนําจับ
ผู ก ระทํ า ความผิ ด ให พ นัก งานอั ย การร อ งขอต อ ศาลให จ  า ยเงิ น สิ น บนแก ผู  นํ า จั บ และให ศ าล
สัง่ ไว ใ นคํ า พิ พ ากษาให ผ ู ก ระทํ า ความผิ ด ใช เ งิ น สิ น บนแก ผู  นํ า จั บ กึ ่ง หนึ ่ง ของจํ า นวนเงิ น ค า ปรั บ
อีกโสดหนึ่งดวย ถาผูก ระทําความผิดไมชาํ ระเงินสินบนดังกลาว ใหจา ยจากเงินคาปรับที่ไดชาํ ระตอศาล
โดยในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทา ๆ กัน
อนึ่ง การจายเงินสินบนนําจับนั้น จะจายไดเมื่อคดีถงึ ที่สดุ แลว (รางมาตรา ๒๗)
๖.๑๑) ภายใตบังคับขอ ๖.๑๐) ทรัพยสินทีศ่ าลพิพากษาหรือสั่งใหริบตามขอ ๖.๙)
ใหตกเปนของแผนดิน แตบรรดาสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายใหทําลายเสียทั้งสิ้น (รางมาตรา ๒๘)
๖.๑๒) ใหถือวาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รางมาตรา ๒๙)
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