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 ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
ต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนั ซึง่มรีปูแบบการกระทาํความ
ผดิทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้ตามพฒันาการทางเทคโนโลยซีึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และโดยทีม่กีารจดั
ตัง้กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมซึง่มภีารกจิในการกาํหนดมาตรฐานและมาตรการในการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้ง 
บทกาํหนดโทษของความผิดดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการทาํให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระทาํความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิม่เตมิ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐” เพือ่ให้ผูอ่้านได้มีความรู้
ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสาระสําคัญของพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วยสาระสําคัญ
ดังนี้

 ๑. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓)
   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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 ๒. เพิม่เตมิฐานความผดิและก�าหนดโทษผูส่้งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลค็ทรอนกิส์
แก่บุคคลอื่น อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้รับหรือการส่งสแปม (มาตรา ๔) 
   ผู ้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนอันมีลักษณะเป็น 
การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รบัสามารถบอกเลิกหรอืแจ้งความประสงค์เพือ่ปฏเิสธการตอบรบัได้ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
   ทัง้นีใ้ห้รฐัมนตรอีอกประกาศกาํหนดลกัษณะและวธิกีารส่งรวมทัง้ลกัษณะและปรมิาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย

 ๓. แก้ไขเพิม่เตมิการกระท�าท่ีต้องได้รบัโทษหนกัขึน้ กรณกีระท�าต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอื
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้
ก�าหนดโทษผู้จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
กระท�าความผิดดังกล่าว
             - ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๕)
   ผู้ใดกระทําความผิดในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
      ๑) เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน 
   ๒) ล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเข้าถงึระบบคอมพวิเตอร์ทีผู่อ้ืน่จัดทําขึน้เป็นการเฉพาะ ถ้านาํ
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
       ๓) เข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน
      ๔) กระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
      ๕) ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการ 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   หากการกระท�าความผิดดังกล่าว เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ  
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท
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   ทั้งนี้ หากการกระทําความผิดน้ันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
   ถ้าผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
โดยเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่  
๖๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
   ถ้าการกระทาํความผดิโดยมไิด้มเีจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บคุคลอืน่ถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษ 
จําคุกตั้งแต่ ๕ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   - เพิ่มความเป็น มาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๖)
   ถ้าผู้ใดทําให้เสียหายทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่า ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
   - เพิม่ความเป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้าของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๗)
   กาํหนดฐานความผิดและบทลงโทษแก่ผูจ้าํหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุคาํสัง่ทีจั่ดทาํขึน้โดยเฉพาะ 
เพื่อนําไปใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้
   (๑) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
การกระทําความผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรอืวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรอืปรบั 
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๒) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ 
มาตรา ๑๑ หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิด
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าว 
จะต้องรบัผดิทางอาญาตามความผดิทีม่กํีาหนดโทษสงูขึน้ด้วย ก็เฉพาะเมือ่ตนได้รูห้รอือาจเลง็เหน็ได้ว่า
จะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
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   (๓) ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตาม 
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่  
หรอืมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุคําส่ังดงักล่าวต้องรบัผดิทางอาญาตามความผดิทีม่กํีาหนด
โทษสูงขึ้นนั้นด้วย
   (๔) ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว

 ๔. แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและก�าหนดโทษผู้น�าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงและแก้ไขเพิ่มเติมโทษผู้น�าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  
หรอืก่อให้เกดิความตืน่ตระหนกแก่ประชาชน รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิโทษผู้ให้บรกิารซึง่ให้ความร่วมมอื 
ยนิยอมหรอืรูเ้หน็ให้มกีารกระท�าความผดิดังกล่าวในระบบคอมพวิเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคมุของตน 
และให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมออกประกาศก�าหนดขัน้ตอนการแจ้งเตอืน 
การระงับการท�าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน�าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงก�าหนดเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้ให้บริการ
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   - ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา๘)     
   ผู้ใดกระทําความผิดดงัต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจาํคกุไม่เกิน ๕ ปีหรอืปรบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกดิความเสียหายแก่ประชาชน อนัมใิช่การกระทําความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
   (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ 
เกดิความเสยีหายต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรอืก่อให้เกดิ
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
   (๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
   (๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
   (๕)  เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
   ทัง้น้ี ถ้าการกระทาํความผดิดงักล่าว มไิด้กระทาํต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาํต่อบคุคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้
   - ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๙)
   ผูใ้ห้บรกิารระบบคอมพวิเตอร์ทีร่่วมมอื ยนิยอมหรอืรู้เหน็ให้มกีารกระทาํความผดิตามข้อ ๔ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนควบคุม ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําเว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่า 
ได้มีการระงับการแพร่หลายของข้อมูลนั้นและนําข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการนั้น
ไม่ต้องรับโทษ

 ๕. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษในกรณีผู้น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น  
ถูกเกลียดชงั หรอืได้รบัความอบัอาย รวมท้ังก�าหนดมาตรการท่ีเกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดินัน้ 
   - ยกเลกิมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน 
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   ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลที่อาจปรากฏภาพ 
ของผูอ้ืน่ และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรืออับอายหรือผู้ใดสร้าง ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพของผู้ตาย 
โดยประการทีน่่าจะทําให้บดิา มารดา คูส่มรส บตุรของผูต้ายน้ันเสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่เกลยีดชงั หรอือับอาย 
ต้องระวางโทษจําคุก ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากการกระทําดังกล่าว เป็นการนําเข้าสู่
ระบบคอมพวิเตอร์โดยสจุริต อนัเป็นการตชิมด้วยความเป็นธรรม ผูก้ระทําไม่มีความผดิ กรณทีีผู่เ้สยีหาย
ตายก่อนร้องทุกข์ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์แทนได้ ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าว  
เป็นความผิดอันยอมความได้
   - เพิม่ความเป็น มาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�า  
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   ในคดคีวามผิดฐานปลอมแปลงข้อมลู หรอืตกแต่งดดัแปลงภาพตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๖ 
ที่ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด ศาลอาจสั่งให้ทําลายข้อมูลดังกล่าว โฆษณาคําพิพากษาในสื่อตาม
ที่ศาลเห็นสมควร หรือให้ดําเนินการอื่นเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ (มาตรา ๑๖/๑)
   ผู้ใดมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ทําลายตามมาตรา ๑๖/๑ ต้องทําลายข้อมูลนั้น  
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๖/๒)

 ๖. ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒))
   กรณคีวามผดิดงัต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการเปรียบเทยีบทีแ่ต่งตัง้โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอํานาจเปรียบเทียบได้
   - การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
(มาตรา ๕)
   -  การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําข้ึนเป็นการเฉพาะ
และนํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย (มาตรา ๖)
   - การดกัรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ่ื้นทีอ่ยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลู
คอมพิวเตอร์น้ันมไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอืเพือ่ให้บคุคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา ๗)
   - การส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่อนัเป็นการรบกวนระบบ
คอมพิวเตอร์ (สแปม) หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู ้รับสามารถ 
บอกเลิกได้ (มาตรา ๑๑)
   - การจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระทําความผิดตาม มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรอื มาตรา ๑๑ 
(มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง)
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	 	 	 -	 การมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาลสั่งให้ท�าลาย	แต่ไม่ท�าลาย	(มาตรา	๑๖/๒)
	 	 	 -	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวน
ตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๓)
	 	 	 -	 การล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาจากการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด	(มาตรา	๒๔)
	 	 	 -	 การไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา	 ๑๘	 หรือ	 
มาตรา	๒๐	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลตาม	มาตรา	๒๑	(มาตรา	๒๗)
									 	 	 			ทัง้นี	้เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระเงนิค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบในเวลาทีก่�าหนด	ให้ถอืว่าคดนีัน้
เลกิกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	แต่หากไม่ช�าระในเวลาทีก่�าหนด	ให้เร่ิมนบัอายคุวาม
ในการฟ้องคดีใหม่นับแต่วันครบก�าหนดช�าระเงินค่าปรับ

 บทสรุป
	 จะพจิารณาเห็นได้ว่าพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์	(ฉบบัที	่๒)
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม	 คือ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในหลายประการด้วยกัน	อาทิปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระทรวงในปัจจุบัน	 ก�าหนดฐาน
ความผิดขึ้นใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม	 ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลมากขึ้น	 ส�าหรับการสรุปสาระส�าคัญ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนของ
การแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น	คอลัมน์	เกร็ดกฎหมายน่ารู้จะได้ขอน�าเสนอ
ในวารสารจุลนิติฉบับต่อไป
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