พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร (ตอ)
ตามพระราชบัญ ญั ติคอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2550 ซึ่ งไดประกาศและบั งคั บใชแลว ตั้ งแต$ วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2550
กฎหมายกําหนดว$า การทําผิดมีกรณีใดบาง
กรณีแรก ถาเจาของเครื่องคอมพิวเตอรไม$ใหเขาระบบคอมพิวเตอร (ล5อคหรือป6ดเครื่องแลว) ถามีคนแอบเขาไปโดย
อาจจะรู User ID และ password ของเจาของคอมพิวเตอรแลวแอบเขาไปใชงาน กรณีนี้คนทําผิดอาจรับโทษจําคุกไม$เกิน 6
เดือน
ในกรณีแอบไปรูวิธีการเขาระบบคอมพิวเตอร แลวก็ไปบอกคนอื่นใหรู กรณีนี้อาจรับโทษจําคุกไม$เกิน 1 ปJ
ในกรณีนี้ก็เหมือนขอแรกคือ รู user Id และ password ของคนอื่นแลวไปบอกคนอื่นๆ อีก เจาของคอมพิวเตอรก็ตอง
ระมัดระวังไม$ไปบอก user id และ password ใหกับคนอื่นทราบ
ในกรณีมีขอมูลของเจาของคอมพิวเตอรซึ่งเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร แลวมีคนแอบไปลวงขอมูล ที่เรียกว$าเปNน
hacker หรือนักเจาะขอมูล คนทําผิดก็อาจรับโทษจําคุกไม$เกิน 2 ปJ
ในกรณีมีการส$งขอมูลหากันผ$านเครือข$ายคอมพิวเตอรแบบส$วนตัว แลวมีคนไปดักจับขอมูลส$วนตัวดังกล$าว กรณีนี้
อาจถูกลงโทษจําคุกไม$เกิน 3 ปJ
ต$อมาเปNนกรณีมีขอมูลอยู$ในระบบคอมพิวเตอร มีคนไปแอบปรับเปลี่ยนขอมูล กรณีนี้ก็มีโทษจําคุกไม$เกิน 5 ปJ
หากระบบคอมพิวเตอรทํางานอยู$ แต$มีคนส$ง message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm เขาไปก$อกวนจน
ระบบเขาใชการไม$ได กรณีนี้ตองรับผิดจําคุกไม$เกิน 5 ปJ
กรณีมีคนส$งเมลใหซ้ําๆ จนทําใหคนไดรับรําคาญ ซึ่งอาจจะเปNนโฆษณาหรือที่เรียกว$า Spam mail คนส$งตองโทษ
ปรับไม$ เกินหนึ่งแสนบาท
กรณีผูสรางซอฟตแวรเพื่อช$วยใหคนอื่นนําไปใชทําเรื่องไม$ดีที่กล$าวมา คนสรางซอฟตแวรอาจตองโทษจําคุกไม$เกิน 1
ปJ เช$นกัน
กรณีโพสภาพลามกอนาจารหรือส$งต$อ หรือเอาหนาคนอื่นมาใส$ภาพลามก กรณีนี้อาจไดรับโทษจําคุกไม$เกิน 5 ปJ
นอกจากนี้เจาของเว็บไซตที่ยอมใหมีการโพสภาพลามกอนาจารดังกล$าวก็ตองรับโทษจําคุกไม$เกิน 5 ปJ เพราะฉะนั้น
คนที่เปNนเจาของเว็บไซด ตองระมัดระวังอย$าใหมีการโพสภาพลามก หากเจอก็ตองรีบลบทิ้ง
นอกจากนี้กฎหมายยังบอกว$า ผูใหบริการอินเตอรเน็ตตองเขียนเก็บขอมูลของผูเขามาใชงาน โดยเฉพาะการ
เช็ค IP วัน เวลาที่เขามาใชงาน และอีกหลายๆอย$าง และตองทําการเก็บไฟลในเว็บบอรด
สําหรับผูใหบริการนั้นมีหนาที่และสิ่งที่ตองทํามากกว$าบุคคลทั่วไป โดยผูใหบริการนอกจากจะหมายถึง Internet
Service Provider ทั่วไปแลว ยังหมายถึง ผูดูแลเว็บไซดและครอบคลุมถึงหน$วยงานที่มีการจัดบริการออนไลน บริการใช
อินเทอรเน็ตและเครือข$ายทั่วไปในหน$วยงานของตนเองอีกดวย เจาของรานอินเทอรเน็ต เจาของเว็บไซต รวมทั้งเจาของเว็บ
บอรด ลวนแลวเขาข$ายที่จะเปNนผูใหบริการทั้งสิ้น หากท$านเป6ดบริการใหสาธารณชน เขามาใชบริการเขาถึงอินเทอรเน็ต หรือ
สามารถแพร$ขอความ ภาพ และเสียง ผ$านเว็บที่เปNนเจาของ ผูใหบริการตามกฎหมายนี้ตองทําตามหนาที่ของผูใหบริการ
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯนี้ กล$าวคือ
ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไม$นอยกว$าเกาสิบวัน นับแต$วันที่ขอมูลนั้นเขาสู$ระบบ
คอมพิวเตอร แต$ในกรณีจําเปNนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหเก็บเกินเกาสิบวัน แต$ไม$เกินหนึ่งปJเปNนกรณีพิเศษ

เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ ได ผู ใหบริ การจะตองเก็ บ รั ก ษาขอมู ล ของผู ใชบริ การเท$ า ที่ จํ า เปN น เพื่ อใหสามารถระบุ ตั ว
ผูใชบริการนับตั้งแต$เริ่มใชบริการ และตองเก็บรักษาไวเปNนเวลาไม$นอยกว$าเกาสิบวันนับตั้งแต$การใชบริการสิ้นสุดลง
ซึ่งผูใหบริการผูใดไม$ปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไม$เกินหาแสนบาท ที่กฎหมายบังคับอย$างนี้ก็เพื่อมีการเมื่อทํา
ผิดแลว ตํารวจจะไดมาตรวจสอบไดว$า ใครเปNนคนเผยแพร$ เวลาเท$าไร ใชคอมพิวเตอรเครื่องไหน อย$างไร เปNนตน
ฐานความผิด
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยไม$ชอบ

โทษจําคุก

โทษปรับ

ไม$เกิน 6 เดือน

ไม$เกิน 10,000 บาท

การเป6ดเผยมาตรการปeองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
ไม$เกิน 1 ปJ
ที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปNนการเฉพาะโดยไม$ชอบ

ไม$เกิน 20,000 บาท

การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไม$ชอบ

ไม$เกิน 2 ปJ

ไม$เกิน 40,000 บาท

การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยไม$ชอบ

ไม$เกิน 3 ปJ

ไม$เกิน 60,000 บาท

การทํ าใหเสี ย หาย ทํ า ลาย แกไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ มเติ ม
ไม$เกิน 5 ปJ
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยไม$ชอบ

ไม$เกิน 100,000 บาท

การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของ
ไม$เกิน 5 ปJ
ผูอื่นไม$สามารถทํางานไดตามปกติ

ไม$เกิน 100,000 บาท

การส$งขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร
ไม$มี
ของคนอื่นโดยปกติสุข (Spam Mail)

ไม$เกิน 100,000 บาท

การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผิดอื่น (การเผยแพร$
ไม$เกิน 5 ปJ
เนื้อหาอันไม$เหมาะสม)

ไม$เกิน 100,000 บาท

ตองระวางโทษ
ผู ใหบริ ก ารจงใจสนั บ สนุ น หรื อ ยิ น ยอมใหมี ก ารกระทํ า
เช$นเดียวกับผูกระทํา
ความผิด
ความผิด

ตองระวางโทษ
เช$นเดียวกับผูกระทํา
ความผิด

การตกแต$งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปNนภาพของบุคคล

ไม$เกิน 60,000 บาท

ไม$เกิน 3 ปJ

กรณีผูเสียหายไดเขาแจงความรองทุกขแลว พนักงานเจาหนาที่ก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้คือ
เมื่อไดรับการรองทุกขหรือตรวจพบว$ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เจาหนาที่จะติดต$อกับผูดูแลเว็บไซต เพื่อขอหมายเลข IP
Address และวันเวลาที่พบการกระทําความผิด เมื่อทําการตรวจหมายเลข IP Address แลวพบว$าเปNนของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) รายใด เจาหนาที่จะทําหนังสือสอบถามขอมูลจราจรและขอมูลผูใชบริการ
หลังจากนั้นจะมีการเชิญผูเกี่ยวของหรือผูที่มีรายชื่อปรากฏมาใหปากคํา ผูเสียหายควรจดจํา URL (Uniform Resource
Locater) ที่พบว$ามีการกระทําความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถหาได เช$น จัดพิมพรายละเอียดต$างๆ จดจําวัน

เวลาและสถานที่ที่พบว$ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แลวใหรีบไปแจงความรองทุกขต$อพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจใน
ทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น
กันทร กฤตรัชตนันต
นิติกร

