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คอมพิวเตอร์ 

2560

เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ ใช่ เ ร่ืองไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะโซเชียลมี เดีย  
ที่แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของทุนคนไปแล้ว การจะแชร์  
โพสต์ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นอะไรลงไป ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน มิฉะน้ัน 
อาจเป็นโทษแก่ตัวเองได้ และเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 คือสิ่งที่คุณควรรู้

ป้องปรามปัญหาสังคมจากการใช ้
อินเทอร์เน็ต ผู้กระทำาผิดต้องรับโทษ
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วันท่ี 24 มกราคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา  
เผยแพร่ ประกาศ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 บังคับใช้หลังพ้น 120 วัน 
นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา นัน่หมายความว่า 
พ.ร.บ.ฉบับนี้จะถูกบังคับใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม  
2560 เป็นต้นไป

โดยมีสาระส�าคัญหลายประการ อาทิ
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและ 

วรรคสามของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แก่บคุคลอืน่อนัมลีกัษณะเป็นการก่อให้เกดิความเดอืดร้อน 
ร�าคาญแก ่ผู ้ รับข ้อมูลคอมพิวเตอร ์หรือจดหมาย 
อเิลก็ทรอนกิส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูร้บัสามารถบอกเลกิ 
หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ให้รฐัมนตรอีอกประกาศก�าหนดลกัษณะและวธีิการส่ง 
รวมท้ังลักษณะและปริมาณของข้อมูลคอมพิวเตอร ์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิด 
ความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู ้รับและลักษณะอันเป็น 
การบอกเลกิหรอืแจ้งความประสงค์เพือ่ปฏเิสธการตอบรบั 
ได้โดยง่าย” 

มาตรา  8  ให ้ ยก เลิ กความ ในมาตรา  14  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา 14 ผู ้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  
ต ้องระวางโทษจ�าคุกไม ่ เกินห ้าป ีหรือปรับไม ่ เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบ 
คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือปลอม 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น ่าจะเกิดความเสียหาย 
แก ่ประชาชน อันมิ ใช ่การกระท� าความผิดฐาน 
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ 
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ 
สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก 
แก่ประชาชน

(3) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 
หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล 
กฎหมายอาญา

(4) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
ที่ มี ลักษณะอันลามกและข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ น้ัน 
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
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(5) เผยแพร่หรอืส่งต่อข้อมูลคอมพวิเตอร์โดยรูอ้ยูแ่ล้ว 
ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่ (1) มไิด้กระท�า 
ต่อประชาชน แต่เป็นการกระท�าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ผู ้กระท�า ผู ้เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ 
ไม่เกนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และให้เป็นความผดิ 
อันยอมความได้” 

มาตรา 10  ให ้ยก เลิกความในมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
“มาตรา 16 ผู้ใดน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชน 
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็น 
ภาพของผูอ้ืน่ และภาพน้ันเป็นภาพท่ีเกดิจากการสร้างขึน้ 
ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู ้อื่นนั้น 
เสีย ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นถูก เกลียดชัง หรือได ้ รับ 
ความอบัอาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิสามปี และปรบั 
ไม่เกินสองแสนบาท

ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท�าต่อภาพ 
ของผู้ตาย และการกระท�าน้ันน่าจะท�าให้บิดามารดา  
คู ่สมรส หรือบุตรของผู ้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน  
หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระท�า 
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

ถ ้ าการกระท� าตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  
เป็นการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการ 
ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัย 
ของประชาชนย่อมกระท�า ผู ้กระท�าไม ่มีความผิด 
ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง เป็นความผดิอนัยอมความได้

ถ้าผูเ้สยีหายในความผดิตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง 
ตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร 
ของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย”

มาตรา 15  ให้ยกเลกิความในวรรคสองของมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
“ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค�าส่ัง 
ที่มีผลท�าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร ์
หรือชุดค�าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท�าลาย ถูกแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข ้องหรือปฏิบัติงาน 
ไม่ตรงตามค�าสั่ง หรือโดยประการอื่นตามท่ีก�าหนด 
ในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดค�าส่ังไม่พึงประสงค์ 
ท่ีอาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าสั่งดังกล่าว 
ข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีรูปแบบ

การกระทำาความผิดที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น

ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ก�าหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดค�าสั่ง 
ไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไข 
ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้”

มาตรา 17  ให้ยกเลกิความในวรรคหนึง่ของมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา 26 ผู ้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที ่
ข้อมูลนั้นเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ�าเป็น 
พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะส่ังให้ผู้ให้บรกิารผู้ใดเกบ็รกัษาข้อมลู 
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองป ี
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้”

ส�าหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว  
เนื่ อ งมาจากพระราชบัญญัติ ว ่ าด ้ วยการกระท� า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัต ิ
บางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปราม 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  
มีรูปแบบการกระท�าความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ตามพฒันาการทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
อกีทัง้มกีารจดัตัง้กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ซ่ึงมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและมาตรการในการ 
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์ด ้านความม่ันคงปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ  
จงึสมควรปรบัปรงุบทบญัญตัใินส่วนท่ีเกีย่วกบัผูร้กัษาการ 
ตามกฎหมาย ก�าหนดฐานความผดิขึน้ใหม่ และแก้ไขเพิม่ 
เตมิฐานความผดิเดมิ ให้มคีวามสอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ในยุคปัจจุบัน

ทั้งน้ี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับดังกล่าว จะท�าให้ 
เกิดการป้องปรามปัญหาต่างๆ ในสังคมจากการใช้ 
อินเทอร์เน็ตอย่างเท่าทันกับยุคสมัย และจะท�าให ้
การตีความไปจนถึงการบังคับใช ้ของกฎหมาย 
มีความละเอียดมากย่ิงข้ึน อันจะน�าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
ของผูค้นในสงัคมแห่งยคุเทคโนโลยไีด้อย่างผาสกุต่อไป 
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