คลังข้อมูล

มารูจ้ กั กับ
พ.ร.บ. ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์กนั
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภานิตบิ ญ
ั ญัติ การลงพระปรมาภิไธย เมือ่ วันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2550 และการประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว และมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. นี้ จะมีผลกระทบกับผูใ้ ช้ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป เพราะหากท่านทำให้เกิดการ
กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือ
ตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับท่าน จึงควรระมัดระวังในการ
คัดลอก ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตกัน
ให้มากขึน้
คลั ง ข้ อ มู ล ฉบั บ นี ้ จะขอนำเสนอเนื ้ อ หาตั ว
บทกฎหมายฉบับนี้อย่างคร่าวๆ สำหรับผู้สนใจก็สามารถ
หาอ่านได้จากหลายๆ สือ่ เพราะเรือ่ งนี้ สังคมไทยมีความ
คิดเห็นที่หลากหลาย
สำหรับกฎหมายฉบับนี้ จะมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องอยู่
สองมาตราด้วยกัน นัน่ ก็ได้แก่มาตราที่ 14 และ 16 ซึง่
สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้
มาตรา 14 ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับเนือ้ หา
บนอินเทอร์เน็ตทีก่ ฎหมายนี้ กำหนดไว้ 5 แบบ
 การปลอมแปลงทีก
่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่ผอู้ น่ื เช่น การหลอกลวงข้อมูลเพือ่ ผลประโยชน์ในทาง
ไม่ดี
 กระจายข่าวลือเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนตืน
่
ตระหนก เช่น บอกว่ายุงเป็นพาหะของโรคเอดส์
 การนำเข้าข้อมูลที่เป็นความผิดด้านความ
มัน่ คงของประเทศหรือก่อให้เกิดการก่อการร้ายตามทีก่ ำหนด
ในกฎหมายอาญา
 เนื ้ อ หาลามกอนาจาร ไม่ ว ่ า จะเป็ น ภาพ
บทความ คลิป ฯลฯ
 การ Forward Mail ส่งต่อเนื้อหาสี่ข้อ
ดังกล่าวมาแล้วด้านบน
§

ระดับการเผยแพร่

ทัว่ ไป

ความผิดทัง้ 5 แบบนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 16 การตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงภาพ
ของผูอ้ น่ื ลงในเว็บจนทำให้คนอืน่ เกิดความเสียหาย อับอาย
หรือเสียชื่อเสียง จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมืน่ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
นอกจากความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ท่านผู้ประสงค์ไม่ดีแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดโทษ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการควบคุมระบบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ไว้ด้วย เช่น
มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิด
เผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ให้แก่
บุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมืน่ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มาตรา 23 หากผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ จากความประมาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้กฎหมายนี้ยังมีอีกส่วนที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น
Hucking การยิง Dos การปล่อยไวรัส ฯลฯ โดยตรงไว้
หลายข้อดังนี้
มาตรา 5 การเข้าไปเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของคนอื่นที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง จำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา 6 นำข้อมูลจากมาตราที่ 5 ไปเปิดเผย
โดยมิชอบในการทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย จำคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
มาตรา 7 การเปิดดูข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล
ทำการป้องกันไว้ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
คนอื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่
เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
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คลังข้อมูล สพท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
มาตรา 9 ผูใ้ ดทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย
แก้ไข เปลีย่ นแปลงข้อมูลของคนอืน่ จำคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท สามารถยอมความได้
มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
ของคนอืน่ จนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จำคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มาตรา 11 การปกปิด ปลอมแปลงแหล่งทีม่ า
ของข้อมูล ทีเ่ ป็นการรบกวนการใช้งานของผูอ้ น่ื ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 12 ถ้าหากกระทำผิดตามมาตรา 9
หรือ 10 โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะ
 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ป ระชาชน
จำคุก ไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะเรื่องของระบบรักษาความมั่นคงของประเทศ
ความปลอดภัยต่อสาธารณะ ทางเศรษฐกิจ จำคุกตัง้ แต่สาม
ปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
และถ้าการกระทำความผิดในลักษณะที่ 2 จน
เป็นเหตุให้ผอู้ น่ื ถึงแก่ความตาย จำคุกเพิม่ เป็นสิบปีถงึ ยีส่ บิ ปี
มาตรา 13 ผูใ้ ดขายหรือเผยแพร่โปรแกรมที่
ใช้ทำความผิด จำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่
บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ปราบปรามความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคอม
พิวเตอร์ และผ่านหลักสูตรอบรมเฉพาะกฎหมายนี้ได้มี
การกำหนดอำนาจและเงื่อนไขตรวจสอบการใช้อำนาจไว้
ด้านล่าง ทั้งนี้เผื่อสมาชิกท่านใดกังวลปัญหารีดไถ ก็ลอง
ศึกษาดูวา่ พอเพียงทีจ่ ะให้ความสบายใจกับสุจริตชนเช่นเรา
หรือยัง
มาตรา 18 กำหนดอำนาจให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ได้ 8 ข้อ หากสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
 ยึดข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์
 ทำสำเนาข้อมูลที่สงสัย
 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบุคคลทัว่ ไป (แปลว่าใครก็ได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นผูท้ ำความผิด) ทีส่ งสัยว่าน่าจะมีหลักฐาน
เกี่ยวกับการทำความผิด
 ถอดรหัสข้อมูลของบุคคลทั่วไป (แปลว่า
ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำความผิด) หรือสั่งให้ผู้
เกี่ยวข้องถอดรหัสหรือให้ความร่วมมือในการถอดรหัส
 เรียกดูข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จาก
ISP หรือ เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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สัง่ ให้ ISP หรือเจ้าของเว็บ ให้ขอ้ มูลของผู้



ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหา

ใช้บริการ
หลักฐาน
 เรียกบุคคลมาสอบสวน หรือให้ข้อมูล
ในมาตรา 18 ด้านบนเป็นการกำหนดอำนาจ
หลักๆ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีสิทธิทำได้ตามกฎหมายฉบับนี้
ส่วนด้านล่างก็จะเป็นขอบเขตการใช้อำนาจ และการตรวจ
สอบการใช้อำนาจ ทีม่ าตรา 16 ด้านบนให้ไว้
การยืดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้
เจ้าหน้าที่ทำได้ 30 วัน หากต้องการยึดนานกว่านั้นให้ขอ
คำสัง่ ศาลและขยายเวลาได้อกี ไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 17)
การใช้อำนาจตามมาตรา 16 ให้ใช้เฉพาะ
เท่าทีจ่ ำเป็นดังนี้ (มาตรา 18)
 การทำสำเนาข้อมูลทำได้เฉพาะเมื่อสงสัย
ว่ามีความผิดตามมาตรา 9 คือมีการ แก้ไข/ทำลายข้อมูล
ของผูอ้ น่ื
 ในการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล
ทั่วไป หรือเรียกดูข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ต้องรายงาน
ต่อศาลภายใน 24 ชัว่ โมง และศาลสามารถสัง่ ระงับได้
 ตามมาตราที่ 21 หากเจ้าหน้าที่พบว่ามี
ข้อมูลใดติดไวรัส มีสทิ ธิส์ ง่ั ห้าม จำหน่าย เผยแพร่ ระงับ
การใช้ หรือทำลายได้
ตามทีผ่ เู้ ขียนได้อธิบายตัวบทกฎหมายและโทษ
ไว้ตามแต่ละมาตราอย่างคร่าวๆ ก็หวังว่าหากกฎหมายนี้
เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเมือ่ ไหร่ ภัยจราจรทางคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เหล่านีค้ งจะพอทุเลาลงสำหรับพวกนักคิดค้นประดิษฐ์
ในการทำร้ายผู้อื่น หรือส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น
บ้ า งไม่ ม ากก็ น ้ อ ย และก็ ข อบอกว่ า หน่ ว ยงานเค้ า ออก
กฎหมายและก็ปฏิบตั จิ ริง หากใครคิดไม่ดอี ยูล่ ะก้อ วางมือ
เสียเถอะ ก่อนทีจ่ ะคิดได้แล้วก็สายไป ฝากข้อคิดสำหรับผู้
ทีช่ อบท่องโลกอินเทอร์เน็ตไว้ดว้ ย เปิดไปเปิดมาเห็นท่าไม่ดี
ก็ควรลบทิง้ เสียก่อนทีจ่ ะเปิดดูวา่ มันคืออะไร เพราะคุณอาจ
จะเสี่ยงตารางไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ได้นะ...จะบอกให้...
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ทีม่ า http://wiki.nectec.or.th.
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