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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)
คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ ในวารสารจุลนิติฉบับที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีการสรุปสาระส�ำคัญ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนมาตรา ๑
ถึงมาตรา ๑๒ ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง
“สรุปสาระส�ำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของ
พระราชบัญญัติในส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑. ก�ำหนดอ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที๑่
			ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๓)
			 - มาตรา ๑๘ อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้
			 (๑) มี ห นั ง สื อ สอบถามหรื อ เรี ย กบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท� ำ ความผิ ด มาเพื่ อ ให้
ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอืน่ ใดทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้
			 (๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ห้บริการเกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
			 (๓) สัง่ ให้ผใู้ ห้บริการส่งมอบข้อมูลเกีย่ วกับผูใ้ ช้บริการทีต่ อ้ งเก็บตามมาตรา ๒๖๒ หรือทีอ่ ยูใ่ น
ความครอบครองหรือควบคุมของผูใ้ ห้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้กอ่ น
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัตวิ า่ “พนักงานเจ้าหน้าที”่
หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ .ี้
๒
มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๖ ผูใ้ ห้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีข่ อ้ มูลนัน้ เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
แต่ในกรณีจำ� เป็น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะสัง่ ให้ผใู้ ห้บริการผูใ้ ดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพเิ ศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
ผูใ้ ห้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนับตัง้ แต่เริม่ ใช้บริการและต้องเก็บ
รักษาไว้เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันนับตัง้ แต่การใช้บริการสิน้ สุดลง
ความในวรรคหนึง่ จะใช้กบั ผูใ้ ห้บริการประเภทใด อย่างไร และเมือ่ ใด ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”.
๑
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

			 (๔) ท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการกระท�ำความผิด ในกรณีทรี่ ะบบคอมพิวเตอร์นนั้ ยังมิได้อยูใ่ นความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
			 (๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
			 (๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�ำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ท�ำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึ ด หรื อ อายั ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า ที่ จ� ำ เป็ น เฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท�ำความผิด
ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ด�ำเนินการภายในเวลา
ไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอหรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�ำหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และไม่เกิน ๑๕ วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที  ่ ทัง้ นี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม
กับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระท�ำความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตาม (๑) – (๘) ก็ได้
			 - มาตรา ๑๙ การใช้อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) – (๘) พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งยืน่ ค�ำร้องต่อศาลให้มคี ำ� สัง่ อนุญาตก่อน โดยค�ำร้องต้องระบุเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ บุคคลใด
กระท�ำหรือก�ำลังจะกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อ�ำนาจ ลักษณะของ
การกระท�ำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�ำความผิดและผู้กระท�ำความผิด
เท่าทีส่ ามารถจะระบุได้ ประกอบค�ำร้องด้วย ในการพิจารณาค�ำร้องให้ศาลพิจารณาค�ำร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมือ่ ศาลมีคำ� สัง่ อนุญาตแล้ว ก่อนด�ำเนินการตามค�ำสัง่ ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ ส�ำเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท�ำให้ต้องใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) - (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�ำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที
ที่กระท�ำได้
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด�ำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) - (๘) ส่งส�ำเนา
บันทึกรายละเอียดการด�ำเนินการและเหตุผลแห่งการด�ำเนินการให้ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจภายใน ๔๘ ชัว่ โมง
นับแต่เวลาลงมือด�ำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�ำความผิด ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�ำความผิดและต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินกิจการของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ�ำเป็น
การยึดหรืออายัดเท่าที่จ�ำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด
และผู้กระท�ำความผิด นอกจากจะต้องส่งมอบส�ำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้
เกิน ๓๐ วัน มิได้ ในกรณีจ�ำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีก
ไม่เกิน ๖๐ วัน เมื่อหมดความจ�ำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
อนึ่ง หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
๒. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้มีค�ำสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
			 - ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๔)
			 ในกรณีที่มีการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยืน่ ค�ำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
ขอให้มคี ำ� สัง่ ระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่
ก�ำหนดไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ร้องขอ
ในกรณีที่มีการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�ำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอ�ำนาจขอให้มีค�ำสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

คอมพิวเตอร์ได้ ทัง้ นี้ ให้นำ� บทบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการทีม่ อี ำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
แต่ละคณะให้มกี รรมการจ�ำนวน ๙ คน ซึง่ ๓ ใน ๙ คน ต้องมาจากผูแ้ ทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
    
ทั้งนี้ การด�ำเนินการของศาล ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค�ำร้องก่อนได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะยื่นค�ำร้องก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๓. ค�ำจ�ำกัดความของ “ชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์”
			 ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๕)
ชุดค�ำสัง่ ไม่พงึ ประสงค์ หมายถึง ชุดค�ำสัง่ ทีม่ ผี ลท�ำให้ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือชุดค�ำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท�ำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงาน
ไม่ตรงตามค�ำสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์
ทีอ่ าจน�ำมาใช้เพือ่ ป้องกันหรือแก้ไขชุดค�ำสัง่ ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก�ำหนดรายชือ่ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดค�ำสัง่ ไม่พงึ ประสงค์ซงึ่ อาจน�ำมาใช้เพือ่ ป้องกันหรือแก้ไข
ชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้
๔. ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน
(มาตรา ๑๖)
			 - มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาต่อกฎหมายอืน่
ซึง่ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระท�ำความผิด หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๓

บัญญัติว่า

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อขอให้มีค�ำสั่งห้ามจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ระงับการใช้ ท�ำลาย หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ได้ หรือจะก�ำหนดเงือ่ นไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชดุ ค�ำสัง่ ไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าวก็ได้
ชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ชุดค�ำสั่งที่มีผลท�ำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค�ำสั่งอื่น
เกิดความเสียหาย ถูกท�ำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค�ำสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจน�ำมาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�ำสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจน�ำมาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�ำสั่ง
ไม่พึงประสงค์ก็ได้”.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

อาญาตามกฎหมายอืน่ เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ขอ้ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด
ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการกระท�ำเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกบั พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการใช้อำ� นาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบหรือกับพนักงาน
สอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรือเป็นการกระท�ำ
ตามค�ำสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		
- มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่น
ซึง่ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรือเป็นส่วนหนึง่ ในการกระท�ำความผิด หรือมีขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดอาญา
ตามกฎหมายอื่น ผู้ใดกระท�ำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 - มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้น
ต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		
- มาตรา ๒๕  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้อ้าง
และรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาหรือกฎหมายอืน่
อันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค�ำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง
หรือโดยมิชอบประการอื่น
๕. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
		
- ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๗)
“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ�ำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ”
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สรุปสาระสำ�คัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

๖. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเจ้าหน้าที่
			เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง และวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๘)
			ก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
ในการก�ำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้อง
ค�ำนึงถึงภาระหน้าทีค่ วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ความขาดแคลน
ในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงาน
ออกจากระบบราชการเป็นจ�ำนวนมาก คุณภาพของงาน และการด�ำรงตนอยู ่ ใ นความยุ ติ ธ รรม
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย
๗. ค่ า ใช้ จ ่ า ย และวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก� ำ หนดโดยได้ รั บ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
			เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙)
ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การสื บ สวน การแสวงหาข้ อ มู ล และรวบรวมพยานหลั ก ฐานในคดี ค วามผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การด�ำเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) - (๘) และมาตรา ๒๐
(๓) การด�ำเนินการอื่นใดอันจ�ำเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
๘. บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
หรือประกาศที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
การด�ำเนินการออกระเบียบหรือประกาศดังกล่าว ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�ำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

บทสรุป
จะพิ จ ารณาเห็ น ได้ ว ่ า พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหลายประการด้วยกัน อาทิ ก�ำหนดฐาน
ความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�ำหนดโทษของความผิดดังกล่าว
การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการท�ำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตลอดจนก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งในส่วนของผู้รักษาการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจาก
เหตุผลดังที่เคยน�ำเสนอไปแล้วว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ซึง่ มีรปู แบบการกระท�ำความผิดทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ตามพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีภารกิจในการก�ำหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้ที่สนใจจึงควรศึกษา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ตลอดจนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการน� ำ ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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