คู่มือ (ฉบับปฏิบัติ)

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

29 เมษายน 2556

พ.ร.บ.ฉบับนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2550
และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

ในชีวิตประจำ�วันมีการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ส่งผลเสียต่อบุคคลอืน่ มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่
ข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จหรือลามกอนาจาร จึงต้องมีมาตรการควบคุม
ความผิดที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
การเปิดเผยข้อมูลมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ผู้อื่นจัดทำ�ขึ้นเป็นการเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
การทำ�ให้เสียหาย ทำ�ลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
การกระทำ�เพื่อให้การทำ�งานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่น ไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติ
การส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ร บกวนการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของคนอื่น โดยปกติสุข
การจำ � หน่ า ยชุ ด คำ � สั่ ง ที่ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ นำ �ไปใช้ เ ป็ น
เครื่องมือ ในการกระทำ�ความผิด
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำ�ความผิดอื่น ผู้ให้บริการ
จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำ�ความผิด
การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล
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พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะมี ผ ลกระทบกั บ ผู้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป เพราะหากท่านทำ�ให้เกิด
การกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือ
ตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับท่าน และที่สำ�คัญ คือผู้ให้บริการ ซึ่ง
รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่น
หรือกลุม่ พนักงาน นิสติ นักศึกษาในองค์กร ผูร้ บั ผิดชอบ มีหน้า
ที่ดูแลอย่างรอบคอบในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ในฐานะบุคคลธรรมดาไม่ควรกระทำ�ในสิ่ง
ต่อไปนี้  เพราะอาจจะทำ�ให้ “เกิดการกระทำ�ความผิด” ตาม
พ.ร.บ. นี้
1.  ไม่ควรบอก password  แก่ผู้อื่น
2.   อย่าให้ผอู้ นื่ ยืมใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เพือ่ เข้าอินเทอร์เน็ต
3.   อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
ในบ้านหรือที่ทำ�งาน โดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งาน
และการเข้ารหัสลับ
4  อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password
ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
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5.

อย่านำ� user ID และ
password  ของผู้อื่นไปใช้งาน
หรือเผยแพร่

6.

อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือ
ข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวที่
ผิดกฎหมาย

“การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์
ของโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณะ
            หรือการเจาะระบบคนอื่น(Hack)     
            แม้จะแค่ลองวิชาก็อาจติดคุกได้”

7.

อย่ า กด “remember me” หรื อ “remember
password” ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์สาธารณะ และอย่า log-in เพือ่
ทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ

8.

อย่ าใช้ Wi-Fi (Wireless LAN) ที่ เ ปิ ดให้ ใ ช้ ฟ รี
โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
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ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป จำ�คุก 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
2. ไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วยังไปบอก
ให้คนอื่นรู้ต่อ จำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ
3. แอบไปเจาะข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
4. แอบไปดักจับข้อมูลผู้อื่นระหว่างการ
สื่อสาร  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
5. ไปแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ จำ�คุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
6. ส่ง  packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan
หรื อ worm หรื อ อะไรก็ ต ามเข้ า ไปก่ อ กวนระบบผู้ อื่ น จำ � คุ ก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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7.   ส่งข้อมูลหรืออีเมล์ ให้ผู้อื่นซ้ำ�ๆ โดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ติดไวรัส
หรือเปล่า

8. ความผิด ข้อ 5. กับ ข้อ 6.   
ทำ�ให้บคุ คลทัว่ ไปเกิดความเสียหาย จำ�คุกไม่เกิน
10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หากก่อ
ความเสี ย หายต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ
เศรษฐกิจ  และสังคม จำ�คุกตั้งแต่ 3 - 5 ปี
และปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท และถ้าทำ�ให้ใครตายก็จะ
เพิ่มโทษเป็นจำ�คุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี
  “ตัง้ ใจส่งไวรัสไปก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์
ให้ระบบเขาล่มหรือส่งไปทำ�ลายข้อมูลผู้อื่น
เป็นความผิดนะจะบอกให้”

9. ถ้าเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อทำ�ให้ทำ�ความผิดในหลายข้อ
ข้างต้น จำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ
10. สร้างภาพโป๊ เรือ่ งเท็จ ทำ�การปลอม
แปลง กระทำ � การใดๆที่ ก ระทบความมั่ น คง  
ก่อการร้าย และส่งต่อข้อมูลทั้งๆ ที่รู้ว่าผิด  ตาม
ที่กล่าวมาข้างต้น จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บาท  หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
11. เจ้าของเว็บ สนับสนุน/ยินยอม
ให้เกิดข้อ 10. จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
12. เอารู ป ผู้ อื่ น มาตั ด ต่ อ แล้ ว เอาไป
เผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์ จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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สถานการณ์การแก้ไข

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 2550 สู่ 255X
เป็นทีท่ ราบกันแล้วว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ 2550 ได้มีการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม
2550 ที่ผ่านมาแล้วหลายปี ซึ่งบางส่วนผู้เกี่ยวข้องหลายคน
มองว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีความไม่สมบูรณ์และมีปญ
ั หาในการ
ปฏิบตั จิ ริงในหลายส่วน จึงทำ�ให้มดี �ำ ริทจี่ ะแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
โดยสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งก็ได้มี
การจัดงานเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2550 ทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงใหม่ในหลายๆ ประเด็น
ทีส่ �ำ คัญ และทีส่ �ำ คัญคือมีการเพิม่ เติมในเรือ่ งการกระทำ�ความผิด
ที่เกี่ยวกับภาพอนาจารเด็ก การทำ�สำ�เนาข้อมูล และเอาผิดกับ
ตัวกลางในประเด็นของความมั่นคง โดยสรุปแล้วสามารถแยก
ประเด็นในความพยายามแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้ 11 ประเด็น
ด้วยกัน ดังนี้
1. มีความผิดฐานทำ�ซ้ำ� : เมื่อการทำ�ซ้ำ�นั้น “น่าจะก่อ
ความเสียหายให้แก่ผอู้ นื่ ” ประเด็นนีเ้ ขียนไว้อย่างกว้างขวาง และ
อาจจะคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะมีการใช้งานเป็นเครื่องมือใหม่
สำ�หรับความผิดฐานลิขสิทธิ์ เหมือนที่ฉบับปัจจุบันถูกใช้งานแทน
กฎหมายหมิ่นประมาทมาหลายครั้ง
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2. ความผิดฐานครอบครองภาพโป๊เด็ก : โดยกำ�หนด
ความผิดเมื่อครอบครอง ไม่ใช่การผลิตหรือเผยแพร่
3. ความผิดต่อเนือ้ หาเน้นไปทีค่ วามมัน่ คง : มาตรา (14)
ใน พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันทำ�ให้คดีที่ควรเป็นคดีหมิ่นประมาท
กลายเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ การปรับปรุงใหม่แก้ไขส่วน
นีอ้ อก ให้เหลือเป็นการทำ� phishing และเอาผิดกับเนือ้ หาทีเ่ กีย่ ว
กับความมั่นคง (คงเดิม)
4. เอาผิดผู้ให้บริการเมื่อ “รู้หรือควรรู้” : มาตรา (15)
ที่เอาผิดกับผู้ให้บริการถูกแก้ไขใหม่จากเดิมเป็น “จงใจ สนับสนุน
ยินยอม” เป็น “รู้หรือควรได้รู้” ในมาตรามีการเพิ่มเนื้อหาระบุถึง
แนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐจะกำ�หนดให้ชัดเจนขึ้นและการแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ แต่ก็ยังระบุถึง “เวลาอันเหมาะสม” ไว้ด้วย สุดท้าย
ความเปลี่ยนแปลงในมาตรานี้ที่เกิดขึ้นจริงคือการบีบหัวข้อที่ผู้ให้
บริการ อยู่ในความเสี่ยง เหลือเป็นประเด็นความมั่นคงเป็นหลัก
5. เก็บล็อกได้ไม่จำ�กัดเวลา : โดยเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.
สามารถขอขยายเวลาเก็บล็อกเป็นเวลาสองปี และรัฐมนตรี
สามารถประกาศให้เก็บนานกว่านั้น “ตามที่จำ�เป็น” โดยไม่มี
เพดาน
6. เพิ่มเหตุในการบล็อคเว็บ : ร่างใหม่นเ้ี ปิดให้สามารถ
บล็อคเว็บเมือ่ ข้อมูลนัน้ มีความผิดตาม “กฎหมายอืน่ ๆ” นอกจากตัว
พ.ร.บ. เอง
7. เพิม่ เหตุเพิม่ โทษ เน้นความมัน่ คง : เหตุเพิม่ โทษเดิมนัน้
จะเป็นการกระทำ�ต่อคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
แต่ร่างใหม่ระบุให้เป็น “เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง”
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8. ให้อ�ำ นาจตำ�รวจทัว่ ไป : ในฉบับปัจจุบนั นัน้ จะให้
อำ�นาจกับเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ. ทีต่ อ้ งผ่านการอบรมเฉพาะ
ให้สามารถขอล็อกไฟล์ ทำ�สำ�เนาข้อมูล รวมถึงการยึดหรือ
ตรวจค้น ตามร่างใหม่จะมีมาตราเปิดให้ “พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย
อื่น” สามารถดำ�เนินการแบบเดียวกันได้
9. บุกรุกระบบไม่ปอ้ งกันก็เป็นความผิด : การเข้า
ถึ งโดยมิ ช อบเพิ่ ม บทลงโทษการเข้ า ถึ ง ระบบที่ ไ ม่ มี ก าร
ป้องกัน ให้เป็นโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท
10. สแปมเมลต้องมีกระบวนการขอยกเลิก : ใน
ฉบับปัจจุบัน มีฐานความผิดของสแปมเมลเอาไว้ แต่ระบุ
เพียงว่าไม่เปิดเผยผู้ส่ง (ซึ่งสแปมส่วนมากเปิดเผยเพราะ
ต้องการขายสินค้า) ในร่างใหม่เปลีย่ นเป็นให้มกี ระบวนการ
ขอยกเลิกการรับข้อมูลได้
11. ถ้ากระทำ�ในต่างแดนและเกี่ยวกับความ
มั่นคงไม่ต้องร้องขอให้ลงโทษ : ในฉบับปัจจุบันเปิดให้
รัฐบาลสามารถเอาผิดกับการกระทำ�ในต่างประเทศได้ หาก
มีการร้องขอจากผูเ้ สียหาย ในร่างใหม่ระบุถงึ ความผิดเกีย่ ว
กับความมั่นคงที่ไม่ต้องให้ร้องขออีกต่อไป
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