เกร็ดกฎหมายน่ารู้
นางสาวสิริโฉม พรหมโฉม
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
ต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ซึง่ มีรปู แบบการกระทําความ
ผิดทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซงึ่ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และโดยทีม่ กี ารจัด
ตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมซึง่ มีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้ง
บทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิม่ เติม
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�ำคัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้มคี วามรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ เนือ้ หาประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
ดังนี้
๑. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓)
			 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
			 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพิม่ เติมฐานความผิดและก�ำหนดโทษผูส้ ง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
แก่บุคคลอื่น อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้รับหรือการส่งสแปม (มาตรา ๔)
			 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็น
การก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผรู้ บั สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพือ่ ปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
			 ทัง้ นีใ้ ห้รฐั มนตรีออกประกาศก�ำหนดลักษณะและวิธกี ารส่งรวมทัง้ ลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้รับ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย
๓. แก้ไขเพิม่ เติมการกระท�ำทีต่ อ้ งได้รบั โทษหนักขึน้ กรณีกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้
ก�ำหนดโทษผู้จ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท�ำความผิดดังกล่าว
- ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๕)
			 ผู้ใดกระท�ำความผิดในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
			 ๑) เข้ า ถึ ง โดยมิ ช อบซึ่ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ม าตรการป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง โดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�ำหรับตน
			 ๒) ล่วงรูม้ าตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทผี่ อู้ นื่ จัดท�ำขึน้ เป็นการเฉพาะ ถ้าน�ำ
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
			 ๓) เข้ า ถึ ง โดยมิ ช อบซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ม าตรการป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง โดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�ำหรับตน
			 ๔) กระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
			 ๕) ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
			หากการกระท� ำ ความผิ ด ดั ง กล่ า ว เป็นการกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของประเทศ ความปลอดภั ย สาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

			 ทั้งนี้ หากการกระท�ำความผิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
			 ถ้าผู้ใดท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การท�ำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�ำงานตามปกติได้
โดยเป็นการกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่
๖๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
			 ถ้าการกระท�ำความผิดโดยมิได้มเี จตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บคุ คลอืน่ ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ ๕ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
			 - เพิ่มความเป็น มาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖)
			 ถ้าผู้ใดท�ำให้เสียหายท�ำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การท�ำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�ำงานตามปกติได้
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่า ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
			 - เพิม่ ความเป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗)
			 ก�ำหนดฐานความผิดและบทลงโทษแก่ผจู้ �ำหน่ายหรือเผยแพร่ชดุ ค�ำสัง่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยเฉพาะ
เพื่อน�ำไปใช้ในการกระท�ำความผิดตามกฎหมายนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้
			 (๑) ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
การกระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึง่ หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			 (๒) ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ หากผู้น�ำไปใช้ได้กระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิด
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งดังกล่าว
จะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดทีม่ กี �ำหนดโทษสูงขึน้ ด้วย ก็เฉพาะเมือ่ ตนได้รหู้ รืออาจเล็งเห็นได้วา่
จะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

			 (๓) ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การกระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผู้น�ำไปใช้ได้กระท�ำความผิดตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสาม หรื อ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรื อ วรรคสี่
หรือมาตรา ๑๒/๑ ผูจ้ �ำหน่ายหรือเผยแพร่ชดุ ค�ำสัง่ ดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดทีม่ กี �ำหนด
โทษสูงขึ้นนั้นด้วย
			 (๔) ในกรณีที่ผู้จ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว
๔. แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและก�ำหนดโทษผู้น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงและแก้ไขเพิ่มเติมโทษผู้น�ำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
หรือก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนกแก่ประชาชน รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมโทษผูใ้ ห้บริการซึง่ ให้ความร่วมมือ
ยินยอมหรือรูเ้ ห็นให้มกี ารกระท�ำความผิดดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ทอี่ ยูใ่ นความควบคุมของตน
และให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมออกประกาศก�ำหนดขัน้ ตอนการแจ้งเตือน
การระงับการท�ำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน�ำข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงก�ำหนดเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้ให้บริการ
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			 - ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา๘) 				
			 ผูใ้ ดกระท�ำความผิดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			 (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
			 (๒) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
			 (๓) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
			 (๔) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
			 (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
			 ทัง้ นี้ ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าว มิได้กระท�ำต่อประชาชน แต่เป็นการกระท�ำต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระท�ำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
			 - ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๙)
			 ผูใ้ ห้บริการระบบคอมพิวเตอร์ทรี่ ว่ มมือ ยินยอมหรือรูเ้ ห็นให้มกี ารกระท�ำความผิดตามข้อ ๔
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนควบคุม ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำเว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่า
ได้มีการระงับการแพร่หลายของข้อมูลนั้นและน�ำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการนั้น
ไม่ต้องรับโทษ
๕. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษในกรณีผู้น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
ถูกเกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอาย รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดนัน้
			 - ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทาํ ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

			 ผู้ใดน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพ
ของผูอ้ นื่ และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงโดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้นั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรืออับอายหรือผู้ใดสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพของผู้ตาย
โดยประการทีน่ า่ จะท�ำให้บดิ า มารดา คูส่ มรส บุตรของผูต้ ายนัน้ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ เกลียดชัง หรืออับอาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุก ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากการกระท�ำดังกล่าว เป็นการน�ำเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ผูก้ ระท�ำไม่มคี วามผิด กรณีทผ่ี เู้ สียหาย
ตายก่อนร้องทุกข์ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์แทนได้ ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดอันยอมความได้
			 - เพิม่ ความเป็น มาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทาํ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
			 ในคดีความผิดฐานปลอมแปลงข้อมูล หรือตกแต่งดัดแปลงภาพตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖
ที่ศาลพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่งให้ท�ำลายข้อมูลดังกล่าว โฆษณาค�ำพิพากษาในสื่อตาม
ที่ศาลเห็นสมควร หรือให้ด�ำเนินการอื่นเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ (มาตรา ๑๖/๑)
			 ผู้ใดมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ท�ำลายตามมาตรา ๑๖/๑ ต้องท�ำลายข้อมูลนั้น
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๖/๒)
๖. ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗/๑
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒))
			 กรณีความผิดดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทีแ่ ต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้
			 - การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
(มาตรา ๕)
			 - การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะ
และน�ำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย (มาตรา ๖)
			 - การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
คอมพิวเตอร์นนั้ มิได้มไี ว้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ หรือเพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา ๗)
			 - การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บคุ คลอืน่ อันเป็นการรบกวนระบบ
คอมพิ ว เตอร์ (สแปม) หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร�ำคาญโดยไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ รั บ สามารถ
บอกเลิกได้ (มาตรา ๑๑)
			 - การจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระท�ำความผิดตาม มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ มาตรา ๑๑
(มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง)
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- การมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ท�ำลาย แต่ไม่ท�ำลาย (มาตรา ๑๖/๒)
- พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนกระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวน
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๓)
- การล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาจากการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้
และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด (มาตรา ๒๔)
- การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ของศาลหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ สั่ ง ตามมาตรา ๑๘ หรื อ
มาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาลตาม มาตรา ๒๑ (มาตรา ๒๗)
            ทัง้ นี้ เมือ่ ผูต้ อ้ งหาได้ชำ� ระเงินค่าปรับตามค�ำเปรียบเทียบในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ถอื ว่าคดีนนั้
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แต่หากไม่ชำ� ระในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้เริม่ นับอายุความ
ในการฟ้องคดีใหม่นับแต่วันครบก�ำหนดช�ำระเงินค่าปรับ
บทสรุป
จะพิจารณาเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทาํ ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหลายประการด้วยกัน อาทิปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระทรวงในปัจจุบัน กําหนดฐาน
ความผิดขึ้นใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ส�ำหรับการสรุปสาระส�ำคัญ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของ
การแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น คอลัมน์ เกร็ดกฎหมายน่ารู้จะได้ขอน�ำเสนอ
ในวารสารจุลนิติฉบับต่อไป

ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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