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 ในชีวิตประจำ�วันมีก�รใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
ส่งผลเสียต่อบุคคลอ่ืน มีก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ในก�รเผยแพร่ 
ขอ้มลูทีเ่ปน็เทจ็หรอืล�มกอน�จ�ร จงึตอ้งมมี�ตรก�รควบคมุ
คว�มผิดที่เข้�ข่�ยคว�มผิดต�ม พ.ร.บ. ฉบับนี้
	 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
	 การเปิดเผยข้อมูลมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์	ที่ผู้อื่นจัดทำาขึ้นเป็นการเฉพาะ
	 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
	 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
	 การทำาให้เสียหาย	ทำาลาย	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	เพิ่ม
เติม	ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
	 การกระทำาเพื่อให้การทำางานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่น	ไม่สามารถทำางานได้ตามปกติ
	 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของคนอื่น	โดยปกติสุข
	 การจำาหน่ายชุดคำาส่ังท่ีจัดทำาข้ึนเพ่ือนำาไปใช้เป็น
เครื่องมือ	ในการกระทำาความผิด
	 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำาความผิดอื่น	ผู้ให้บริการ
จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำาความผิด
	 การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

พ.ร.บ.ฉบับนี้

เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2550
และมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่
วันที่	18	กรกฎาคม	2550	เป็นต้นไป

ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
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1.		ไม่ควรบอก	password		แก่ผู้อื่น

 

2.			อยา่ใหผู้้อ่ืนยมืใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร	์

หรอืโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	เพ่ือเข้าอินเทอร์เน็ต

3.	 	 อย่าติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย 

ในบ้านหรือที่ทำางาน	 โดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งาน

และการเข้ารหัสลับ	

4		อย่าเข้าสู่ระบบด้วย	user	ID	และ	password	

ที่ไม่ใช่ของท่านเอง

 พระร�ชบัญญัติ น้ี จะมีผลกระทบกับผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป	เพราะหากท่านทำาให้เกิด
การกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์	 (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือ
ตั้งใจ)	ก็อาจจะมีผลกับท่าน	และที่สำาคัญ	คือผู้ให้บริการ	ซึ่ง
รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ	ที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่น
หรอืกลุม่พนกังาน	นสิติ	นกัศึกษาในองค์กร	ผู้รบัผิดชอบ	มหีนา้
ที่ดูแลอย่างรอบคอบในฐานะ	“ผู้ให้บริการ”	ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต	 ในฐานะบุคคลธรรมดาไม่ควรกระทำาในสิ่ง
ต่อไปนี้		เพราะอาจจะทำาให้	“เกิดการกระทำาความผิด”	ตาม	
พ.ร.บ.	นี้
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  อย่านำา	user	ID	และ

password		ของผู้อื ่นไปใช้งาน

หรือเผยแพร่

 อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือ

ข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวที่

ผิดกฎหมาย

	 อย่า	 กด	 “remember	 me”	 หรือ	 “remember 

password”	ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรส์าธารณะ	และอย่า	log-in	เพือ่

ทำาธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ

	 อย่าใช้	 Wi-Fi	 (Wireless	 LAN)	 ที่เปิดให้ใช้ฟรี 

โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล	

“การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์
ของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ
             
												หรือการเจาะระบบคนอื่น(Hack)					 
												แม้จะแค่ลองวิชาก็อาจติดคุกได้”

5.

6.
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7.

8.



สื่อสาร		ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	จำาคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่
เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 5.	ไปแกไ้ขขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่	จำาคกุไมเ่กนิ	
5	ปี	หรือปรับไม่เกิน100,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 6.	ส่ง		packet	หรือ	message	หรือ	virus	หรือ	trojan	
หรือ	 worm	 หรืออะไรก็ตามเข้าไปก่อกวนระบบผู้ อ่ืนจำาคุก 
ไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 7.	 	 ส่งข้อมูลหรืออีเมล์	 ให้ผู้อื่นซ้ำาๆ	 โดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ	
ปรับไม่เกิน	100,000	บาท

  1.	 เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
ของเขา	แล้วเราแอบเข้าไป	จำาคุก	6	เดือน	หรือ
ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 2.	ไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น	แล้วยังไปบอก
ให้คนอื่นรู้ต่อ	จำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  

 3.	แอบไปเจาะข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์	จำาคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่
เกิน	40,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 4.	 แอบไปดักจับข้อมูลผู้อื่นระหว่างการ
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 8.	 ความผิด	 ข้อ	 5.	 กับ	 ข้อ	 6.			
ทำาให้บุคคลท่ัวไปเกิดความเสียหาย	จำาคุกไม่เกิน	
10	ปี	และปรับไม่เกิน	200,000	บาท	หากก่อ
ความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ	
เศรษฐกิจ		และสังคม	จำาคุกตั้งแต่	3	-	5	ปี	

และปรับตั้งแต่	60,000	-	300,000	บาท	และถ้าทำาให้ใครตายก็จะ
เพิ่มโทษเป็นจำาคุกตั้งแต่	10	ปี	ถึง	20	ปี

 9.	ถ้าเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อทำาให้ทำาความผิดในหลายข้อ
ข้างต้น	จำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ
 
 10.	สรา้งภาพโป	๊เรือ่งเทจ็	ทำาการปลอม
แปลง	 กระทำาการใดๆที่กระทบความมั่นคง		
ก่อการร้าย	และส่งต่อข้อมูลทั้งๆ	ที่รู้ว่าผิด		ตาม
ที่กล่าวมาข้างต้น	จำาคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่
เกิน	100,000	บาท		หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 11.	 เจ้าของเว็บ	 สนับสนุน/ยินยอม 
ให้เกิดข้อ	10.	จำาคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	
100,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 12.	 เอารูปผู้อื่นมาตัดต่อแล้วเอาไป 
เผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์	จำาคุกไม่เกิน	3	ปี
หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

		“ตัง้ใจสง่ไวรสัไปกอ่กวนระบบคอมพวิเตอร์
ให้ระบบเขาล่มหรือส่งไปทำาลายข้อมูลผู้อื่น	
เป็นความผิดนะจะบอกให้”

ติดไวรัส
หรือเปล่า
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สถานการณ์การแก้ไข

	 เป็นท่ีทราบกันแล้วว่า	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระทำาผิดเก่ียวกับ	
คอมพิวเตอร์	2550	ได้มีการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่	18	กรกฏาคม	
2550	 ที่ผ่านมาแล้วหลายปี	 ซึ่งบางส่วนผู้เกี่ยวข้องหลายคน 
มองวา่กฎหมายฉบบัดงักลา่วมคีวามไมส่มบูรณแ์ละมปัีญหาในการ
ปฏบิติัจริงในหลายสว่น	จงึทำาใหม้ดีำารทิีจ่ะแกไ้ขกฎหมายดงักลา่ว
โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 ซึ่งก็ได้มี
การจัดงานเผยแพร่ร่าง	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร	์2550	ทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรงุใหมใ่นหลายๆ	ประเดน็
ทีส่ำาคญั	และทีส่ำาคัญคือมกีารเพิม่เตมิในเรือ่งการกระทำาความผดิ
ที่เกี่ยวกับภาพอนาจารเด็ก	 การทำาสำาเนาข้อมูล	 และเอาผิดกับ
ตัวกลางในประเด็นของความมั่นคง	 โดยสรุปแล้วสามารถแยก
ประเด็นในความพยายามแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้	11	ประเด็น
ด้วยกัน	ดังนี้
 1. มีคว�มผิดฐ�นทำ�ซ้ำ� :	เมื่อการทำาซ้ำานั้น	“น่าจะก่อ
ความเสยีหายให้แกผู่อ้ืน่”	ประเดน็นีเ้ขยีนไวอ้ยา่งกวา้งขวาง	และ
อาจจะคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะมีการใช้งานเป็นเครื่องมือใหม่
สำาหรับความผิดฐานลิขสิทธิ์	เหมือนที่ฉบับปัจจุบันถูกใช้งานแทน
กฎหมายหมิ่นประมาทมาหลายครั้ง

คอมพิวเตอร์ 2550 สู่ 255X
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ
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 2. คว�มผิดฐ�นครอบครองภ�พโป๊เด็ก	 :	โดยกำาหนด
ความผิดเมื่อครอบครอง	ไม่ใช่การผลิตหรือเผยแพร่
 3. คว�มผิดต่อเน้ือห�เน้นไปท่ีคว�มม่ันคง :	มาตรา	(14)	
ใน	 พ.ร.บ.	 ฉบับปัจจุบันทำาให้คดีที่ควรเป็นคดีหมิ่นประมาท 
กลายเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้	 การปรับปรุงใหม่แก้ไขส่วน
นีอ้อก	ใหเ้หลอืเป็นการทำา	phishing	และเอาผดิกบัเนือ้หาทีเ่กีย่ว
กับความมั่นคง	(คงเดิม)
 4. เอ�ผิดผู้ให้บริก�รเมื่อ “รู้หรือควรรู้”	:	มาตรา	(15)	
ที่เอาผิดกับผู้ให้บริการถูกแก้ไขใหม่จากเดิมเป็น	“จงใจ	สนับสนุน	
ยินยอม”	เป็น	“รู้หรือควรได้รู้”	ในมาตรามีการเพิ่มเนื้อหาระบุถึง
แนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐจะกำาหนดให้ชัดเจนขึ้นและการแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่	แต่ก็ยังระบุถึง	“เวลาอันเหมาะสม”	ไว้ด้วย	สุดท้าย
ความเปลี่ยนแปลงในมาตรานี้ที่เกิดขึ้นจริงคือการบีบหัวข้อที่ผู้ให้
บริการ	อยู่ในความเสี่ยง	เหลือเป็นประเด็นความมั่นคงเป็นหลัก
 5. เก็บล็อกได้ไม่จำ�กัดเวล�	:	โดยเจ้าหนา้ทีต่าม	พ.ร.บ.	
สามารถขอขยายเวลาเก็บล็อกเป็นเวลาสองปี	 และรัฐมนตรี
สามารถประกาศให้เก็บนานกว่านั้น	 “ตามท่ีจำาเป็น”	 โดยไม่มี
เพดาน
 6. เพิ่มเหตุในก�รบล็อคเว็บ	:	 ร่างใหม่น้ีเปิดให้สามารถ
บล็อคเว็บเม่ือข้อมูลน้ันมีความผิดตาม	“กฎหมายอ่ืนๆ”	นอกจากตัว	
พ.ร.บ.	เอง
 7. เพ่ิมเหตุเพ่ิมโทษ เน้นคว�มม่ันคง	:	เหตุเพ่ิมโทษเดิมน้ัน	
จะเปน็การกระทำาตอ่คอมพวิเตอรห์รอืขอ้มลูท่ีเกีย่วกบัความมัน่คง	
แต่ร่างใหม่ระบุให้เป็น	“เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง”
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 8. ให้อำ�น�จตำ�รวจท่ัวไป :	ในฉบับปัจจุบันน้ันจะให้
อำานาจกบัเจา้หนา้ทีต่าม	พ.ร.บ.	ท่ีตอ้งผ่านการอบรมเฉพาะ
ให้สามารถขอลอ็กไฟล	์ทำาสำาเนาขอ้มลู	รวมถงึการยดึหรอื
ตรวจค้น	 ตามร่างใหม่จะมีมาตราเปิดให้	 “พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา	หรอืพนกังานเจ้าหนา้ทีต่ามกฎหมาย
อื่น”	สามารถดำาเนินการแบบเดียวกันได้
 9. บุกรุกระบบไม่ป้องกันก็เปน็คว�มผดิ : การเขา้
ถึงโดยมิชอบเพิ่มบทลงโทษการเข้าถึงระบบที่ไม่มีการ
ป้องกัน	ให้เป็นโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	ปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท
 10. สแปมเมลต้องมกีระบวนก�รขอยกเลกิ	:	ใน
ฉบับปัจจุบัน	มีฐานความผิดของสแปมเมลเอาไว้	แต่ระบุ
เพียงว่าไม่เปิดเผยผู้ส่ง	 (ซึ่งสแปมส่วนมากเปิดเผยเพราะ
ตอ้งการขายสนิคา้)	ในรา่งใหมเ่ปล่ียนเป็นใหม้กีระบวนการ
ขอยกเลิกการรับข้อมูลได้
 11. ถ้�กระทำ�ในต่�งแดนและเก่ียวกับคว�ม
ม่ันคงไม่ต้องร้องขอให้ลงโทษ	 :	 ในฉบับปัจจุบันเปิดให้
รัฐบาลสามารถเอาผดิกบัการกระทำาในตา่งประเทศได	้หาก
มกีารรอ้งขอจากผูเ้สียหาย	ในรา่งใหมร่ะบถุงึความผดิเกีย่ว
กับความมั่นคงที่ไม่ต้องให้ร้องขออีกต่อไป
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