พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐: ที่มาและสาระสาคัญ

พระราชบัญญััติว่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ั
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
โครงสร้างของเนื้อหากฎหมายมีลักษณะคลั้ายคลึงฉบัับเดัิม โดยมีสาระสาคัญที่ต่างไปบั้าง

พ.ร.บ. ฉบัับ เดิ ม ใช้ บังคั บเปันเวลากว่า ๑๐ ปี โดยที่ ผั่านมาพบวั่า
กฎหมายมีปัญ
ั หาในการตีความ จน กระทบกับการบัังคัับใช้ เช่น การ
นาฐานความผัิดที่ใช้กับเรื่องฉ้อโกงปลอมแปลงทางออนไลน์ ไปใช้กับ
การ หมิ่น ประมาท ทาให้กระทบต่อสิท ธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเหน จนทาให้เกิดการโจมตีจากประชาคม โลกและเกิดกระแสสังคม
เรียกร้องหลักประกันสิทธัิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหันขึ้นัแ ล ะ เพัื่อ
เปันการปรั บ ปรุ ง กฎหมายใหั้เท่ าทั น กั บ เทคโนโลยี แ ละภั ย คุ ก คามที่
เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์/์ เหตุผลการแก้ไข
(1) ให้รััฐมนตรัีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ รักษาการตามพระราชบัญญัติ
(2) บทบััญญััตัิบางประการทัี่ไมั่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทาั
ความผัดิ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปััจจัุบััน ซึ่งมีรปู แบบการกระทาความผัดิ ทัี่มคี วามั
ซับซ้อนมากขึ้น เช่นเพิ่มเตัิมฐานความผัิดและกาหนดโทษผัู้ส่งข้อมูลคอมพัิวเตอร์ั
หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ แก่บัุคคลอื่น
(3)มาตรการในการรักษาความมัั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทัั้งการเฝ้าระวังและั
ตัิดตามสถานการณัด์ ั้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของั
ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญ
ั ญััตัิในสั่วนที่เกี่ยวกับผัู้รักษากฎหมาย
(4)กาหนดโทษของความผัิดดัังกลั่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑั์ในั
การระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

ภาพรวม แกั้ไขเพิม่ เตัิมพระราชบััญญััตัิว่าดั้วยการกระทาความผัิดเกัี่ยวกับั คอมพัิวเตอร์ (ฉบัับทัี่2) พ.ศ. ๒๕60

หมวด 1 ความผัิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แก้ไขเพิ่มเตัิม
ม.11 ความผิดฐานส่งสแปมโดยปกปิดแหล่งที่มา
ม.12 เพัิ่มโทษการเจาะระบบ การทาลายระบบที่ั
เกี่ยวกับความมัั่นคง
ม.14 มุ่งเอาผิดการกระทาต่อทรัพย์สินชััดเจนขัึ้น
ไม่ให้ตีความเอาความผิดกับการหมิ่นประมาท
เอาความผิดการนาเข้าข้อมูลเทจที่น่าจะทาั
ให้เกิดความเสียหายต่อความมัั่นคงฯ ประเทศั
สาธารณะและเศรษฐกิจ/ก่อความตัื่นตระหนก
ม.15 ผู้ให้บริการทีไ่ ม่ลบเนื้อหาผัิดกฎหมาย
ม.16 การเผยแพร่ภาพตัดต่อ ภาพคนตาย กอาจ
ผิดได้
ม.16 16/1 ให้ยัึดและทาลายภาพตัดต่อได้

หมวดั2 พนัักงานเจ้าหน้าทัี่
แก้ไขเพิ่มเติม อานาจหนั้าที่ ( มาตรา 18)
(1) มีหนังสือ/เรียกเพือ่ ให้ถ้อยคา/เอกสาร
(2) เรียกขั้อมูลจราจร
(3) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่อยู่ในครอบครอง
(4) ทาสาเนาข้อมูล (5) สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์
(6) ตรวจสอบ/เข้าถึง (7) ถอดรหัสลับ (8) ยึด/อายััดระบบ

แก้ไขเพิ่มเตัิมการ block เวบไซตั์ตามมาตรา 20
เพัิ่มเติมความผิด ให้ครอบคลุมกรณีต่างๆมากขัึ้น เช่นความผิดั
เกีย่ วกัับทรัพย์สินทางปััญญา ความที่ขััดต่อความสงบเรียบร้อย/
ศีลธรรมัแตั่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการปัิด

กั้น
หนั้าที่ของผู้ให้บริการ มาตรา 26
เกบข้อมูลจราจรไมั่นั้อยกว่า 90 วันัแต่ไม่เกินั2 ปัีั
เปันกรณีพเิ ศษเฉพาะราย/เฉพาะคราว

พ.ร.บ.(ฉบัับทัี่2) พ.ศ. 2560 ให้มัีการประกาศ/ระเบัียบ เพื่อให้เหันแนวทางการใช้บัังคับ
มาตราั11
กาหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือ สแปมัหรือจดหมาย
อิเลักทรอนิกส์ ที่ทาให้เดัือดร้อนราคาญ
มาตรา 15
เมัื่อผู้ให้บริการจาเป็นต้องระงับการเผยแพร่เวบไซต์ั
และยกเว้นโทษให้กบั ผู้ให้บริการ
มาตราั17/1
วางกลไกเปรียบเทียบความผิดสาหรับโทษสถานเบา
มาตราั20
การระงับการเผยแพร่ ต้องตรวจสอบัการใช้
อานาจโดยศาล
เฉพาะเนื้อหาที่ขัดต่อการสงบเรียบร้อยั(ที่กระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง) ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองั(อย่างน้อยต้องมี
เอกชนจากสายสื่อ, สิทธิมนุษยชน ไอทั)ี
อีกชัั้นหนัึ่ง ก่อนให้ศาลตรวจสอบ ถ่วงดัุลการทาหน้าทัี่

มาตราั21
กาหนดชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ที่ใชประโยชน์ได้
เช่น ใช้ตรวจสอบช่องโหว่งย่อมไม่ผดิ กฎหมาย

ประกาศ เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่งัและลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลัความถี่และวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญแก่ผู้รับพ.ศ.๒๕๖๐ััข้อมูลััั
รประกาศ
ำคำญแกผู
กษณะอันงเตื
เปนการปฏิ
ได้หโดยง่
าย พ.ศ.
เรื่อร้ ับง ขัและลั
น้ ตอนการแจ้
อนการระงัเสธการตอบรั
บการทาให้แบพร่
ลายของข้
อมู..ลั
คอมพัิวเตอร์ และการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ั
พ.ศ. ๒๕๖๐ัข้อมูล
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ.ด้วยัการกระทา
ความผิดเกีย่ วกัับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ัข้อมูล
ประกาศัเรื่องัหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบััติสาหรับการระงับ
การัทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือัผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ัข้อมูล
ประกำศ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตำม
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเก่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล

ประกาศ เรื่อง กาหนดรายชัื่อ ลักษณะ หรือรายละเอัียดของชัุดคาสัง่ ัััััััั
ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจนามาใช้เพัื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ั
กได้ั(มีการจัดทาในภายหลัง)

มาตรา 11 กาหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือ สแปมหรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ ที่ทาให้เดัือด
ร้อนราคาญ และเพัิ่มโทษพวกัspam หรือข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ที่ทาให้เดือดร้อนราคาญ
โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์พวกโฆษณาัต่างัๆ
ัััััััััััััพรบ. พ.ศ. 2550 มาตรา 11
ส่งข้อมูลคอมพัิวเตอร์หรือจดหมายอิเลกทรอนัิกส์ั
แก่บัุคคลอื่น โดยปกปัิดหรือปลอมแปลงแหล่งทัี่มาั
ของการส่งข้อมูลดัังกล่าว อันเปันการรบกวนการใช้ั
ระบบคอมพิวเตอร์ของบัุคคลอื่นโดยปกติสุข
ัััััััััััระวางโทษปรับไม่เกินัหนึ่งแสนึึบาท

ไม่เปัิดโอกาสให้คนรับอีเมล์ กดยกเลิกการ
รับอีเมล์

พรบ.(ฉบับั ทัี่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์แก่บัุคคลอื่น
-ลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับั
ข้อมูลคอมพัิวเตอร์
-หรือจดหมายอิเลักทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถ
บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพัื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย
ระวางโทษปรับไม่เกินััสองแสนึบาท

รมว. ดีอี

ออกประกำศกำหนดลักษณะและวิธกำรส่ง
รวมทั้งลักษณะและปริมำณของข้อมูลคอมฯ/
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นกำรก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ผู้รับ และลักษณะอัน
เป็นกำรบอกเลิกหรือแจ้งควำมประสงค์เพือ่
ปฏิเสธกำรตอบรับได้โดยง่ำย

พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ
พ.ศ.2550

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความผัิดตั่อข้อมูล/ ข้อมูล/ระบบัเกี่ยวกับความ
มั่นคง ลงโทษจำคุก 3-15 ปี
ระบบความมัั่นคง และปรับ 1 หมืน่ ั-3 แสนบาท

มาตรา 12

เปันเหตัุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย ลงโทษจำคุก 10-20 ปี

พรบ.คอมพิวเตอรั์ฯั
(ฉบับั ทัี่2) พ.ศ.2560
กรณีกระทาตั่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความึ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมัั่นคงในทางั
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง
พืน้ ฐานอันเปันประโยชนั์สาธารณะ
เพัิ่มโทษการเจาะระบบ
การทาลายระบบที่เกีย่ วกัับความมั่นคงของ
ประเทศ

มาตรา 12 ยกเลิกัและให้กาหนดขึ้นใหมั่เน้นเกี่ยวกับการปกปั้องโครงสรั้างพื้นฐานสาคััญของประเทศ
พรบ. พ.ศ. 2550 มาตราั12

พรบ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั12

ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 5 , 6 , 7 , 8 หรือ 11 เป็นการั
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือ10
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนั(โทษ 10ปีั กระทาต่อข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงั
ปลอดภัยของประเทศฯ
2ัแสนบาท)
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตให้เกิดความเสียหายต่อ
(2)เกิดความเสัียหายต่อข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอร์ที่

เกีย่ วกัับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศัความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมัั่นคงในทางเศรษฐกิจ/การบริการ
สาธารณะ(โทษตั้งแต่ 3 ปีถัึง 15 ปีัปรับตั้งแต่ 6ัหมื่นถึง 3
แสนบาท)
ถ้าการกระทาความผิดตาม(2) เป็นเหตุให้ผู้อนื่ ถึงแก่ความั
ตายั( โทษจาคุกตั้งแต่ 10 ปีถัึงั20 ปี)
ระวางโทษทัี่สูงสัุดถึง 20 ปี

ข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอรั์ดังกล่าว (ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ัััััััััััััั
หนัึ่งปีัถึงััสิบปีัและปรับตั้งแต่ัสองหมื่นบาทัถึงัสองแสนบาท)
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือ 10 เป็นการกระทาต่อ
ข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง (ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ััััั
3ัถึงั5 ปีปรับ 6 หมัื่นััถึง 3ัแสนบาท)

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนัึ่งถึงสามถ้าการกระทาั
ความผิดตามมาตราั9 หรือ 10 โดยมิได้มัีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุั
ให้บคุ คลอื่นถึงแก่ความตาย(ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ัััััััััััััััั
ห้าปีัถึงัยี่สิบั ปีัและปรับตั้งแต่ัหนึ่งแสนบาทัถึงัสี่แสนบาท)
เพัิ่มเติม 12/1 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือ 10 เป็นเหตุั
ให้เกิดอันตราย/ทรัพย์สินผู้อื่น และ

การกระทานัน้ โดยมิได้มัีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บคุ คลอื่นถึง
แก่ความตาย (ระวางโทษ 5 ถึง 20 ปี/ปรับ 1 ถึง 4 แสนบาท)

แก้ไขในมาตรา 12 และ 12/1 สรุปอัตราโทษที่ปรับปรุงใหม่
มาตรา
ม. 12

ฐานความผัิด
* เมื่อการแฮกข้อมูลหรือระบบ, ดักรับ, Spam,
เปิดเผยมาตรการป้องกััน ทาต่อ
โครงสร้างสาคัญ เช่น ไฟฟั้าัประปา
หากเกิดความเสียหายตามมาด้วย

โทษ 1-7 ปี ปรับ 10,000 – 140,000ับาท

*เมัื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล,
ขัดขวางหรือชะลอการทางานระบบ ทาต่อ
โครงสร้างสาคัญ เช่น ไฟฟา ประปา

โทษ 3-15 ปีัปรับั60,000 – 300,000ับาท

ไม่เจตนา แต่ทาให้คนตาย

ม. 12/1

อัตราโทษ

*แก้ไขเปลี่ยนแปลง, ทาใหระบบทางานไม่ปกติ ทาให้ั
บาดเจบ ทรัพย์สินเสียหาย

ไม่เจตนา แต่ทาให้คนตาย

โทษ 1-10 ปีัปรับั20,000 – 200,000ับาท

โทษ 5-20 ปีัปรับ 100,000 – 400,000
ไม่เกิน 10 ปีัปรับไม่เกิน 200,000
โทษ 5-20 ปีัปรับ 100,000 – 400,000

มาตรา 13 การเผยแพร่ชุดคาสั่ง มีการเพัิ่มเตัิม
ััััััพรบ. ปัี2550 มาตรา 13
ผัู้ใดจาหนั่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่ั
จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพัื่อนาไปใช้เปันั
เครื่องมือ ในการกระทาความผัิดตามั
มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา
๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือัมาตรา
๑๑
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีัหรือ
ปรับไม่เกิด 2 หมื่นบาทัหรือทั้งจาทัั้ง
ปรับ

พรบ. (ฉบับั ทัี่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 13
ผัู้ใดจาหนั่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะ
-เพัื่อนาไปใชั้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดตามมาตรา 12 (1)/(3) (ต้องั
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปัีหรือปรับไมั่เกินสี่หมืน่ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
- เพัื่อนาไปใชั้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7
มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 หากผู้นาไปใช้ได้กระทาความผิดตาม
มาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา 12 วรรคสองหรือวรรคสี่ั
หรือมาตรา 12/1 ผู้จาหน่ายหรือเผยแพรั่ชุดคาสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามั
ความผิดทัี่มีกาหนดโทษสูงขึ้นด้วยกเฉพาะเมื่อตนได้รู้หรืออาจเลงเหนได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่ั
เกิดขึ้นนั้น

- เพัื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดตามมาตรา 12 (1)/(3)
หากผู้นาไปใชั้ได้กระทาความผิดตามมาตรา 12 (1)/(3) หรือต้องรับผัิดตามั
มาตราั12 (2)/(4) หรือมาตรา 12/1 ผูจ้ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งดังกล่าวั
ต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษสูงขึน้ นัน้ ด้วย

ในกรณีทัี่ผัู้จาหนั่ายหรือเผยแพร่ชัุดคาสั่งผัู้ใดตั้องรับผัิดั
ตามวรรคหนัึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ดั้วย ััั
ให้ผัู้นัั้นตั้องรับโทษทัี่มีอตั ราโทษสูงทัี่สัุดแตั่กระทงเดัียว”

มาตรา 13 เอาผิดกับคนทีน่ าชุดคาสั่งไปจาหนั่าย คือหากนาไปใชั้แล้วเกิดความเสัียหายกับความมัั่นคงปลอดภัยในเรื่องั
ความมัั่นคง ใครทีน่ าชุดคาสั่งนัี้ไปจาหนั่าย ทั้งที่รู้อยัู่แล้วว่าชัุดคาสั่งเหลั่านี้ เมัื่อนาไปใช้แล้ว มันจะมีผลอย่างนัั้น ให้รับโทษั
โดยเฉพาะหากนาชุดคาสั่งนัี้ไปจาหนั่ายแล้วมีการนาไปใช้ จนทาให้มีคนบาดเจบ คนเสัียชัีวิต โทษกัจะมีผลสูงมากขัึ้น

มาตรา
13

ฐานความผัิด

อัตราโทษ

วรรค 1 จาหน่ายชุดคาสัั่ง/เผยแพร่ไปใชั้เป็น
โทษ 2 ปีัปรับไม่เกิน 40,000 บาท
เครื่องมือกระทาผิด ต่อข้อมูลหรือระบบ ทาต่อโครง
สร้างสาคััญ เช่น ไฟฟ้า ประปา
รับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกั าหนดโทษ
วรรค 2 จาหนั่ายชุดคาสั่ง/เผยแพร่ไปใชั้เป็น
เครื่องมือกระทาผิด แฮกข้อมูลหรือระบบ, ดักรับ, สูงขึ้นด้วย
Spam,เปิดเผยมาตรการป้องกัน
วรรค 3 เมัื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือกระทาความผิด ตามมาตรา 12 (1)/(3) หากผูน้ าไปใชั้ได้กระทา
ความผิดตามมาตราั12 (1)/(3) หรือต้องรับผัิด
ตามมาตรา 12 (2)/(4) หรือมาตรา 12/1
วรรค 4 ในกรณีที่ผจู้ าหน่ายหรือเผยแพร่ชดุ คาสั่ง
ผู้ใดตั้องรับผิดตามวรรค 1 หรือวรรค 2 และตาม
วรรค 3 หรือวรรค 4 ด้วย

ให้ผนู้ ัั้นต้องรับโทษที่มอี ัตราโทษสูงที่สดุ แต่กระทง
เดัียว

มาตรา 14 มีเพัิ่มเตัิม/แก้ไขในมาตรานี้ััั โดยเน้นประเดนการหมิ่นประมาทออนไลน์
พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ
พ.ศ.2550

พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ (ฉบัับทัี่2) พ.ศ.2560

การนาเข้าข้อมูล เปัิดช่องให้ตีความเอาผัิด ม.14(1) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนาเขั้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพัิวเตอร์ที่บัิดเบัอื นหรือ
กั
บ
การหมิ
น
่
ประมาท
เทจ ตามมาตรา
ปลอมไมัว่ ่าทัั้งหมดหรือบางส่วน หรือั
บนออนไลน์
14(1)
ข้อมูลคอมพัวิ เตอร์อันเปันเทจ โดยประการทัี่นั่าจะ
เกิดความเสียหายแกัป่ ระชาชน
มุ่งเอาผิดการกระทาตั่อทรัพั ยั์สินชัดเจนขึ้น
และยังเปิดช่องให้ตีความเอาผิด
กับการบัิดเบือนได้

อันมิใชั่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 14 รายละเอียดในมาตรานี้
ััััััััััััพรบ. ปัี2550 มาตรา 14
กระทาความผิดทัี่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ (มีัั5 องค์ประกอบ)

มาตราั14 (๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพัิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทัั้งหมดหรือบางส่วน
หรือัข้อมูลคอมพัิวเตอร์อนั เป็นเทจ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความัเสียหายแก่ผู้อนื่ หรือประชาชน

มาตราั14 (๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลั
คอมพิวเตอรั์อันเป็นเทจ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายัต่อความมัั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกัแก่ประชาชน
ััััมาตราั14 (3), (4)และ(5) ยังเหมือนเดิม
จาคุกไม่เกินััห้าปัีหรือปรับไม่เกินััััััััััั
หนึง่ แสนับาท หรือัทัง้ จาทั้งปรับ

พรบ. (ฉบับั ทัี่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14
มาตราั14(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบัคอมพัิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพัิวเตอร์ที่ับิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดัหรือบางส่วน หรือ
ข้อมัูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจ โดยประการที่นั่าจะัเกิดความเสัียหายแก่
ประชาชน อันมัิใช่การกระทาความผัิดฐานัหมิน
่ ประมาทตาม

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 14(2) ต้องเป็นกรณีที่น่าจะเกิดความเสียหาย คัือมีการนาเข้าสู่
ระบบัคอมพิวเตอรั์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรั์นั้นเป็นเทจ คือนาข้อมูลอันเป็น
เทจเข้าไปัในระบบัโดยประการที่นา่ จะก่อให้เกิดความเสียหายัต่อการ

รักษาความัมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ฯั
ความมั่นคงัทางเศรษฐกัิจ ความปลอดภัยของประเทศในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานัหรือประโยชน์สาธารณะ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนัึ่ง (1) มิไดั้กระทาต่อ
ประชาชน แต่เป็นการกระทาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทา ผู้ั
เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกึ
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ึ
เป็นความผิดอันยอมความไดึ้”

มาตรา 14 การนาข้อมูลเข้าระบบแล้วทาให้เกิดความเสียหาย กฎหมายที่ใช้อยัู่ปัจจัุบัน พบวั่ามีการนามาตรา 14 (1) ไป
ใช้แจ้งความฐานหมิ่นประมาท คือนาเข้าข้อมูลอันเป็นเทจที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อผูอ้ นื่ ั
พรบ. ปี 2550 มาตราั14
พรบ. (ฉบับทื่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั14
กระทาความผิดทัี่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ (มัี 5 องค์ประกอบ)

(๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทัั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเปันเทจ
โดยประการทีน่ ั่าจะเกิดความเสัียหายัแก่ผัู้อื่น
หรือประชาชน

ประเดนทัี่แก้ไข มาตรา 14(1)
แก้ไขโดยเพิ่มคำว่ำ “โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง” เข้ำไปจำก เดิมมำตรำ
14 ของปี 2550 และ...ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทัี่บิดเบือนหรือปลอมั.. และ
อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาั
บิดเบือน เช่น บิดเบือนราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทาให้กลไกของตลาด
หลักทรัพยั์ผิดไป

ัััประเดนทัี่แก้ไข มาตรา 14(2)ั
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพัิวเตอร์ซึ่งัั
ข้อมูลคอมพัิวเตอร์อันเป็นเทจ โดยประการที่ั “นาเข้าสู่ระบบคอมพัิวเตอร์ซึ่งขั้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสัียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
น่าจะเกิดความเสัียหายตั่อความมัั่นคงของ
ประเทศ หรือก่อใหั้เกิดความตัื่นตระหนกแก่ ปลอดภัยสาธารณะ ความมัั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้าง
พื้นฐานอันเป็นประโยชนั์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่น
ประชาชน
ตระหนกแก่ประชาชน”

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความเดัิมในมาตรานี้ และให้ใชั้ความต่อไปนีแ้ ทน (กาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้บริการ)
พรบ. ปี 2550 มาตราั15

พรบ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั15

ผัู้ให้บริการผัู้ใดให้ความร่วมมัือ ยินยอมัหรือรู้เหันเปันใจให้ั
ผัู้ให้บริการผัู้ใดจงใจสนับสนัุนหรือยัินยอมั
ให้มัีการกระทำความผัิดตามมาตรา ๑๔ ในั มีการกระทำความผัิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ั
ระบบคอมพิวเตอร์ ทัี่อยู่ในความควบคุมของั อยูใ่ นความควบคุมของตน ตั้องระวางโทษเช่นเดัียวกับผัู้กระทำั
ความผัดิ ตามมาตรา 14
ตนัตั้องระวางโทษเช่นเดัียวกับผัู้กระทำผัิดั
ให้รัฐมนตรีออกประกาศกาหนดขั้นตอนการแจ้งเตัอื น การั
ตามมาตรา 14
ระงับการทำใหั้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำั
ข้อมูลคอมพัิวเตอร์นัั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ถ้าผัู้ให้บริการพิสัูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามั
วรรคสองัผู้นนั้ ไม่ตั้องรับโทษ”
สรุป ออกกฎกระทรวงว่ำ ไม่ผิด ถ้ำเรำไม่รู้ เรำเป็นเพยงท่อผ่ำนข้อมูล ไม่ผิดตำม
กฎหมำย จะผิดก็ต่อเมื่อ 2 กรณ คือ
1.เมือ่ เรำเป็นคนเลือกเอำข้อมูลเข้ำไปใส่เอง
2.เมือ่ มแบบฟอร์มของกระทรวงดิจิทัลฯ ท่ระบุชื่อนำมสกุล เหตุพิพำทของผู้ ร้องเรยนและ
ใบแจ้งควำมกับเจ้ำหน้ำท่ตำรวจ ถ้ำใครแจ้งเท็จก็โดนข้อหำไป แล้วส่งมำ ให้ผู้ให้บริกำร เจ้ำของ
เฟซบุ๊กหรือผู้ให้บริกำรแต่ละรำย ซึง่ จะเป็นคนกำหนดเองว่ำจะเอำข้อมูลอันเป็นเท็จออกได้ภำยใน
ก่วัน ซึง่ จะมอยู่ในประกำศของกระทรวงฯ ผู้ให้บริกำรแต่ละประเภทจะสำมำรถลบได้ภำยในกว่ ัน

พรบ. (ฉบัับทีั่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 15
ประเดนที่แก้ไข
เดิมมำตรำ 15 ของพ.ศ.2550 เขยนไว้ว่ำ “ผู้ให้บริกำรผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้ม
กำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่อยู่ในควำมควบคุมของตน ต้อง
ระวำงโทษเช่นเดยวกับผู้กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14”
พ.ร.บ. ฉบัับใหม่ .. “ผู้ให้บริกำรผู้ใดให้ควำมร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มกำรกระทำ
ควำมผิดตำมมำตรำ 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่อยูใ่ นควำมควบคุมของตน ต้องระวำงโทษ
เช่นเดยวกับผู้กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกาหนดขั้นตอนการแจ้งเตัือน การระงับการทาใหั้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ และการนาข้อมูลคอมพัิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ถ้าผัู้ให้บริการพิสูจนั์ไดั้วั่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ััััััััััััััััััััั
ผัู้นัั้นไมั่ตั้องรับโทษ”

มาตรา 16 ใหั้ยกเลิกความเดิมในมาตรานี้ และใหั้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ััััััััััพรบ. ปัี2550 มาตรา 16

พรบ. (ฉบับั ทัี่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 16

ผู้ใดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ ไปั
อาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีป่ รากฎัเป็นั
ภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกัิดจากการั
สร้างขึ้น ตัดต่อ เตัิม หรือดัดแปลงด้วยวัิธีการทางั
อิเลักทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนัี้โดยประการัที่ั
น่าจะทาใหั้ผู้อื่นนัั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นัถูก
เกลียดัชัง หรือได้รับความอับอาย

ผู้ใดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลั
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นัและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นฯั
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีัและปรับไม่เกินสองแสนบาท

จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นับาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ัััััััถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองัเป็นการนาเข้าสู่ระบบ

ัััถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งัโดยสุจริตัผู้กระทา
ไม่มีความผิดัความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิด
อันยอมความได้

ัััความผิดตามวรรคหนัึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความไดั้

ถ้าการกระทาตามวรรคหน่งเป็นการกระทาต่อภาพของึผู้ตาย
และการกระทานึั้นนึ่าจะทาให้บิดา มารดาึคู่สมรสึหรือบุตรของึผู้ตายเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นึหรือถูกเกลียดชึังึหรือได้รบั ความอับอายึผู้กระทาต้อง
ระวางโทษดังที่บญ
ั ญัติไว้ในวรรคหน่งึ
คอมพิวเตอร์โดยสุจริตัอันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมัซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอัน
เป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทาัผู้กระทาไม่มคี วามผิดึึึึ

์์์์ถ้าผู้เสียหายในวรรคหนึ่งตายก่อนร้องทุกข์์ให้บิดา์มารดา์์์
คู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้

์์์์์์
์์์์์์์
์์์์ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์์ให้บิดา์มารดา์คู่
สมรส์หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้์และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย์์์

์

ัััััั

มาตรา 16/1 และ 16/2 ใหั้ยกเลิกความเดิมในมาตรานี้ และใหั้ใช้ความตั่อไปนัี้แทน
พรบ. ปี 2550 มาตราั16

พรบ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั16/1 และ 16/2
“มาตราั16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16 ซึ่งมีคาพิพากษาว่า
จาเลยมีความผิดศาลอาจสั่ง
(1) ให้ทาลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(2) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คาพิพากษาทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนในสื่อ
อิเลักทรอนิกส์ัวัิทยัุกระจายเสัียง วิทยัุโทรทัศน์ หนังสือพิมพั์หรือสือ่ อื่นใด ตามที่
เหนสมควรโดยให้จาเลยเป็นผู้ชาระค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
ัััััั(3) ให้ดาเนินการอื่นตามที่ศาลเหนสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน้
จากการกระทาความผิดนั้น
มาตรา 16/2 ผัู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเปันข้อมูลทัี่
ศาลสั่งให้ทำลายตามมาตรา 16/1 ผัู้นัั้นตั้องทำลายข้อมัูลดัังกล่าว หากฝ่าฝัืนตั้อง
ระวางโทษกึ่งหนัึ่งของโทษทัี่บัญ
ั ญััตัิไว้ในมาตราั14 หรือมาตรา 16 แล้วแตั่
กรณี

ประเดันที่แก้ไข
นาเข้าเป็นภาพของผัู้อื่น และภาพนัั้นเปันภาพที่เกัดิ จากการสร้างขึ้นฯ ถ้าการกระทาตามนี้เป็นึ
การกระทาต่อภาพของผู้ตาย และการกระทานั้นน่าจะทาให้บิดา มารดาึคู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียึ
ชื่อเสียงึถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังึหรือได้รับความอับอาย ต้องได้รับโทษ
การนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจรัิต อันเปันการตัิชมดั้วยความเปันธรรม ซึ่งบัุคคลหรือสิ่งัใดอัน
เปันวิสัยของประชาชนยั่อมกระทา ผัู้กระทาไมั่มคี วามผัิด
ความผัดิ ตามวรรคหนัึ่งและวรรคสองเปันความผัิดอันยอมความได้

เพัิ่ม มาตรา 16/1 ในคดัีความผัิดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16 ซึ่งมีคาพัิพากษาวั่าจาเลย
มีั ความผัิดศาลอาจสั่ง (1) ให้ทาลายข้อมัูล (2) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คาพัิพากษาทัั้งหมดหรือแตั่ั
บางส่วนในสื่ออิเลักทรอนิกส์ ฯ (3) ให้ดำเนินการอืน่ ตามที่ศาลเหันสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายทัี่ั
เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดนัั้น
16/2 ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ในความครอบครองของตนเปันข้อมัลู ที่ศาลสั่งใหัท้ าลายตามมาตรา 16/1
ผัู้นัั้นตั้องทาลายข้อมัลู ดัังกล่าว หากฝ่าฝัืนตั้องระวางโทษ

พรบ. (ฉบัั
มาตรา 18 แก้ไขเพัิ่ม การร้องขอให้ดาเนินการกรณีความผัิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซัึ่งได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอรั์
พรบ. ปี 2550 มาตราั18

มาตรา ๑๘ อานาจทัั่วไปของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตัั้ง แบ่งเป็น
๑. อำนำจท่ดำเนินกำรได้โดยไม่ต้องใช้อำนำจ ศำล
(1) มหนังสือสอบถำม เพื่อให้ส่งคำช้แจง ให้ข้อมูล
(2)เรยกข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์
(3) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลตำม ม.๒๖
๒. อำนำจท่ต้องขออนุญำตศำล
-ทำสำเนำข้อมูล
- เข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร/์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ถอดรหัสลับ
- ยึดอำยัดระบบคอมพิวเตอร์

พรบ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั18
ให้พนัักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธัีพิจารณาความอาญา
อาจร้องขอให้พนัักงาน เจ้าหนั้าทัี่ตามัพระราชบััญญััตินั ัี้ฯ ดำเนินการตาม
พระราชบััญญััตัิในบรรดาความผัิดอาญาตั่อกฎหมายอื่นซึ่งไดั้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ัข้อมูลคอมพัิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ทัี่ใช้เกบข้อมูลคอมพิวเตอร์ั
เปันองค์ประกอบหรือเปันส่วนหนัึ่งในการกระทาความผัิดและัให้ผัู้ไดั้รับ

การร้องขอจากพนัักงานเจ้าหนั้าทัี่ดาเนินการตามคาร้องขอ
โดยไม่ชักช้า
ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งั(1)ั(2)ั(3)ั
(4) (5) (6) (7)ัหรือ(8) ดาเนินการตามคาร้องขอโดยไม่ชักช้าัแต่ต้องไม่ัั
เกินเจดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนด ซึ่งต้องไมั่น้อยกวั่าเจดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ใน
กรณัีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนั้าที่

มาตรา 20
มาตราในการปิดกั้นเวับไซต์ัและทัี่เป็นความผิดกฎหมายอื่น /
ลักษณะขัดต่อศีลธรรมอัันดัขี องประชาชน

ความผัิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับัทรััพย์สินทางปััญญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา 20

การปัิดกั้นเวบไซต์ และทีเ่ ปันความผิดกฎหมายอื่น /ลักษณะขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

พรบ. ปี 2550 มาตราั20

พรบ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั20

มาตรา์๒๐ ในกรณ์ีท์ี่การกระทำความผิดเป์นการทาให์้
แพรั่หลายซัึ่งขอั้ัมูลคอมพัิวเตอรั์ทัี่
ั1. อาจกระทบกระเทัือนตั่อความมัน่ คงแหั่งราชอาณาัััั
จักรตามทัี่กำหนดไวใ้ั นภาคสองลักษณะั๑ หรัือลักษณะ ัั
๑/๑ แหั่งประมวลกฎหมายอาญา
ัััั2. ทัี่มัีลกััษณะขัดตั่อความสงบเรัียบรั้อยหรัือศัีลธรรมอัน
ดัีของประชาชน
พนักงานเจ้าหน้าท์ี่โดยไดร์้รับความเห์นชอบจากร์ัฐมนตร์ี
อาจยื่นคำร์้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม่ เี ขต
อานาจขอให้มีคาสัง่ ระงับการทาให้แพร่หลายนัน้ เองัหรือ
สั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทาให้แพร่หลายซึง่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกได้

ในกรณีที่มีการทาให้แพร่หลายซึ่งขั้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังตั่อไปนัี้ัพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเหนชอบจากรัฐมนตรีอาจยัื่นคาร้องัพร้อมแสดง
พยานหลักฐานต่อศาลที่มเี ขตอานาจ ขอให้มีคาสั่งระงับการัทาให้แพร่หลาย/
ลบข้อมูลคอมพัิวเตอร์นัั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ทัี่เป็นความผิดตามพระราชบััญญัตินี้
(2) ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ทัี่อาจกระทบกระเทือนต่อความมัั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1ัแห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ทัี่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกัับัทรัพย์สิน
ทางปััญญา หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะัขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนัและเจ้าหนั้าที่ตามกฎหมายนั้น หรือ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้รอ้ งขอ

มาตรา 20 การปัิดกัน้ เวบไซต์ัและให้มีประกาศหลักเกณฑ์ สาหรับการ
ระงับ/ลบข้อมูล
พรบ. (ฉบัับทีั่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20
ขั้นตอนการปิดกั้น
ในกรณีทัี่ศาลมีคาสั่งใหั้ระงับการทาใหั้แพร่หลายหรือลบขัอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ให้พนัักงานั
เจ้าหนั้าทัี่ทาการระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลนัั้นเอง หรือสั่งให้ผัู้ให้บริการระงับการทาใหั้ั
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกไดั้ทัั้งนี้ัใหั้รัฐมนตรีประกาศกาหนดหลักเกณฑั์ระยะเวลาั
และวิธปัี ฎิบััตสัิ าหรับการระงับการทาใหั้เผยแพร่หรือลบข้อมูลของพนักงานเจ้าหนั้าทัี่หรือผู้ใหั้บริการั
ให้เปันไปในแนวทางเดัียวกันโดยคานัึงถึงพัฒ
ั นาการทางเทคโนโลยัสี ารสนเทศทัี่เปลี่ยนแปลงไป เว้นั
แตั่ศาลจะมีคาสั่งเปันอย่างอื่น
ในกรณท่มเหตุจำเป็นเร่งด่วน พนักงำนเจ้ำหน้ำท่จะยื่นคำร้องตำมวรรคหนึ่งไปก่อนท่จะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรก็ได้ แต่ทั้งน้ต้องรำยงำนให้รัฐมนตรทรำบโดยเร็ว

เพิ่มเติม
ัััมาตรา 20/1 ข้อมูลซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนัโดยให้รัฐมนตรีโดย
ความเหนชอบของคณะกรรมการกลัน่ กรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่นาไปยื่นเรื่องต่อศาล เพัื่อขอให้ศาล
มีคาสั่งระงับหรือลบ

พรบ. (ฉบัับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20/1
ในกรณีที่ทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมัูลคอมพิวเตอรั์ที่มลี กัั ษณะขััดตัอ่ ความสงบเรียบร้อยหรือั
ศีลธรรมอันดัีของประชาชน และรัฐมนตรีโดยความเหนชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง เหนสมควรั
ให้พนัักงานเจ้าหนั้าทัี่ยนื่ คาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานตั่อศาลทัี่มีเขตอานาจ ขอให้มัีคาสั่งระงับการั
ทาใหั้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลนัั้นออกจากระบบคอมพัิวเตอร์
ให้รัฐมนตรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลำย
คณะ แต่ละคณะให้มกรรมกำรจำนวนเก้ำคน ซึ่งสำมในเก้ำคนต้องมำจำกผูแ้ ทนภำคเอกชนด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ด้ำนสือ่ สำรมวลชน ด้ำนเทคโนโลยสำรสนเทศ หรือด้ำนอื่นท่เก่ยวข้อง และให้กรรมกำรได้รับ
ค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ท่รัฐมนตรกำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง
ในกรณท่มเหตุจำเป็นเร่งด่วน พนักงำนเจ้ำหน้ำท่โดยความเหนชอบของคณะกรรมการั
กลั่นกรองจะยื่นคำร้องตำมวรรคหนึ่งไปก่อนท่รัฐมนตรมอบหมำย ก็ได้ แต่ทั้งน้ต้องรำยงำนให้
รัฐมนตร ทรำบโดยเร็ว”

เพัิ่มมาตรการดูแลเนื้อหา(Content)ที่ผิดกฎหมายอื่น/กระทบความสงบฯั ศีลธรรมฯ
ลดผลกระทบต่อสังคม แต่การปิดเวับต้องผ่านกลไกของศาลั(ตามมาตรา 20)
ััััััััััััััััััลักษณะเนื้อหา
ัััั- ผัิด พ.ร.บ.นี้
ัััั- เป็นความผัิดเกัี่ยวกัับความมั่นคงปลอดภััย ัััั
ของประเทศ/กั่อการร้าย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา
- ผัิดกฎหมายอื่น กฎหมายอาญา ัััััััััััััััั

ผัิดกฎหมายัทรัพย์สินทางปััญญา
ึึึึ

ลักษณะเนื้อหา
ัััั-ข้อมูลมีลักษณะขัดตั่อความสงบเรียบร้อย หรือั
ศีลธรรมอันดัีของประชาชน

พรบ. (ฉบัับทัี่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20

ประเดนที่แก้ไข ในกรณท่ขอให้มคำสั่งระงับกำรทำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ได้
เพัิ่มเตัิม “ข้อมูลคอมพัิวเตอร์ที่เปันความผัดิ อาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สัินทางปััญญา หรือั
กฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลัักษณะขััดตั่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดัีของประชาชน..”

ในกรณท่มกำรทำให้แพร่หลำยซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่มลักษณะขัดต่อควำมสงบเรยบร้อย หรือ
ศลธรรมอันดของประชำชน รัฐมนตรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลั่นกรอง ก่อน
แสดงพยำนหลักฐำนต่อศำลท่มเขตอำนำจขอให้มคำสั่งระงับกำรทำให้แพร่หลำยหรือลบซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจำกระบบคอมพิวเตอร์
ในกรณีทัี่ศาลมีคาสั่งใหั้ระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ พนัักงานั
เจ้าหนั้าทัี่จะทาการระงับการทาใหัแ้ พร่หลายหรือลบขัอ้ มูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง หรือจะสั่งั
ให้ผัู้ให้บริการระงับการทาใหั้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้ันกไดั้ทัั้งนีใ้ หั้ั
รัฐมนตรีประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ัระยะเวลาัและวิธัีการปฏิบตัั ัิ

มาตรา 26 การเกับรักษาข้อมูลจราจร
ัััััััััััััััพรบ. ปี 2550 มาตราั26
มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเกบรักษาข้อมูลจราจรทางั
คอมพิวเตอร์ไวั้ไมั่น้อยกวั่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเขั้าั
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณัีจาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะั
สั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเกบรักษาขั้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ั
ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณัีพเิ ศษเฉพาะรายั
และเฉพาะคราวกได้
ผู้ให้บริการจะต้องเกบรักษาข้อมูลของัผู้ใชั้บริการเท่าที่
จาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใชั้บริการันับตัั้งแต่เริ่มใช้
บรัิการและต้องเกบรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยักว่าเก้าสิบวัน
นับตัั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการัประเภทใด อย่างไร
และเมื่อใดัให้เป็นไปตามทัี่รัฐมนตรัีัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ผูใ้ ห้บริการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้ ต้องัระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

พรบ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตราั26

มาตรา 26 ผัู้ให้บริการตั้องเกบรักษาข้อมูลจราจรทางั
คอมพิวเตอร์ไว้ไมั่นั้อยกว่าเก้าสัิบวัน นับแตั่วันที่ข้อมูล
นั้นัเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แตั่ในกรณีจาเปัน พนัักงานั
เจ้าหนั้าทัี่จะสั่งให้ผัู้ให้บริการผัใู้ ดเกับรักษาข้อมูลจราจร
ทางัคอมพิวเตอรัไ์ ว้เกินเก้าสิบวัน แตั่ไมั่เกินสองปัีเปัน
กรณีพิเศษัเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไดั้

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขในมาตรา อื่น ๆที่เกัี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตัิฯ ให้มีความรัดกุม คล่องตัวในการปฏิบััติงาน และกาหนดบทลงโทษพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นด้วย
เช่น มีการแก้ไขความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัตัิว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกัับคอมพิวเตอรั์พ.ศ.2550
และมาตรา 28 “ผัู้ทัี่ไดั้รับการแตั่งตัั้งเปันพนัักงานเจ้าหนั้าทัี่ตามพระราชบััญญััตนัิ ัี้คานัึงถึงภาระหนั้าทัี่ั
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบััตัิหน้าที่ หรือมีการสูญเสียผัู้ปฏิบััตัิงานออกจากั
ระบบราชการเปันจานวนมาก คุณภาพของงาน และการดำรงตนอยู่ในความยัุตัิธรรม โดยเปรียบเทียบั
ค่าตอบแทนของผัู้ปฏัิบตัั ัิงานอื่นในกระบวนการยุตัิธรรมด้วย”
การใช้อานาจของพนักงานเจัา้ หน้าทัี่ตามรั่าง พ.ร.บ. คอมฯัยังตั้องทาตามกลไกตรวจสอบการใช้ั
อานาจรัฐตามทัี่กฎหมายปัจั จุบัันกาหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญั่ตั้องขออนุญาตจากศาลก่อนจึงจะ
ดำเนินการ ไดั้เช่นัทาสาเนา, ถอดรหัส, การตรวจสอบการเข้าถัึงข้อมูล, ยึดอายัด ตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ แหั่ง พระราชบัญ
ั ญััตัิ

พระราชบััญญััติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
ผลกระทบจากการบัังคัับใช้ พ.ร.บ.

ภาระั
ผัู้ให้บริการ
สิทธิของั
ประชาชน
โครงสร้างพื้นฐานสาคััญั
ของประเทศ

ผลกระทบทัี่อาจตั้องแบกรับั
มาตรา 26 และ 27
Private Interests & ข้อจากัด / ระมัดระวังั
ในการใช้สิทธัิมาตรา 12, 14, 16 และั20
ประโยชนั์มหาชน / สาธารณะั
Public Interests

ผลจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.
สรุปยังคงมีการกระทาผิดที่ไม่ลดลง สาเหตุ มีการใช้หลากหลาย การติดต่อทาได้รวดเรัว
มีการแข่งขันของผูป้ ระกอบการสูง
- ยังคงมีการระงับการเผยแพร่เนื้อหาหรือการปัิดกั้นเวับไซต์โดยอาศัยมาตรา
๒๐ ของพ.ร.บ.
- คดีที่มีเนื้อหาความผัิดเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทต่อบุคคลมีสัดส่วนมาก
ที่สุดในคดัีที่ถูกฟั้องตาม พ.ร.บ.ฯ
รองลงมาไดั้แก่ัคดัีทัี่เปันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแทั้(เช่นัการเจาะข้อมูล การส่งสแปม)
อันดัับทัี่3 คดัีทัี่มีเนัื้อหาความผัิดเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทกษัตริย์ พระราชินัีและรัช
ทายาท
อันดัับทัี่4 มีสองประเภทัคือ คดัีทัี่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง เช่น โพสต์ขั้อความหลอกขายของ
และคดัีทัี่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามก ที่เหลือส่วนนั้อยเปันคดัีทัี่เกี่ยวข้องกับการขายโปรแกรม คดัีทัี่
เกี่ยวกับความมัั่นคง และคดัีอื่นๆ

ความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
การใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงานมีระบบงานสารสนเทศ และเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต ทัง้
ภายในหน่วยงานเอง(Intranet ) และการเชื่อมต่อไปยังภายนอกองค์(Internet)
1.ผูเ้ กี่ยวข้องในการให้บริการ
2.ผู้ใช้บริการ
3.การใช้งาน ระบบงาน/การสื่อสารเชื่อมต่อ
4.ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น แนวทางปั้องกันหรือการสร้างความตระหนักที่พึงระวังไวั้
/การปฏิบััติตามข้อปฏัิบัติ หรือกฎหมายที่เกัี่ยวข้อง
5. การบริหารจัดการเพัื่อแก้ไขปััญหาัการควบคุม เช่นการเข้าถึงัการใชั้งาน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การควบคุมการส่งข้อมูลข่าวสาร/จดหมาย
อิเลกทรอนิกส์

แนวทาง/มาตรการที่จะต้องกาหนดให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ประเภท

แนวปฏิบััติ

ผู้ใชั้บริการโดยทัว่ ไป

ผู้ใช้งานอินเทอร์เนตตั้องทาความเข้าใจและปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจถูก
ดาเนินคดี

องค์กร/หน่วยงาน

ควรให้ความสาคัญ ในประเดน ดังนี้
1. การเข้าถึงหรือควบคุมการใชั้งานเครื่องคอมพัิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
-จัดทานโยบายการควบคุมการเข้าถัึงสารสนเทศเปันลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีการสารองข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญอย่างสมาั่เสมอ เพัื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
-กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกัับการดาเนินการจัดทาแผน มีการเตรียมพร้อม
3. การปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบััญญััติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพัิวเตอร์ ฯ
-กาหนดมาตรการปั้องกันระบบคอมพิวเตอร์สาหรับจัดเกบขั้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
-จัดให้มกี ารจััดเกบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามอุปกรณั์ที่เกี่ยวขั้องกับการใช้งาน

ในกรณีเกิดการกระทาความผัิดขึ้นในองค์กร : ควรมีผังกระบวนการแสดงขัน้ ตอนการปฏิบััติเมื่อเกิด
เหตุการณั์ พร้อมทั้งระบุผรู้ ัับผัิดชอบในการปฏิบััติในแต่ละขัน้ ตอนเป็นเฉพาะกรณีไป เช่นการคุกคามจากผัู้ไม่ประสงค์ดีเข้า
เปลี่ยนแปลงหนั้าเวบไซต์ขององค์กร โดยกรณัีเช่นนัี้การวัิเคราะห์และการประเมินเหตุการณั์การปฏิบัติงานเพือ่ แก้ไขปัญหากั
จะสามารถดาเนินการได้ทันต่อสถานการณั์ในเมื่อมีความพร้อมและกระบวนการทีช่ ััดเจน

แนวทาง/มาตรการที่จะต้องกาหนดให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ตัวอย่างการกาหนดเงื่อนไข
1.การปฏัิบััตัิตามนโยบาย กฎหมาย/ขั้อ บััง คัับ และการปฏัิบััตัิต ามกฎหมาย
และัขั้อ บััง คัับ ใดๆ เชั่น พรบ.วั่า ดั้ว ยการกระทาความผัิด เกี่ยวกัับคอมพัิว เตอรั์ฯััั และั
ประกาศกระทรวงฯเรื่อง หลัักเกณฑ์การเกับรัักษาขัอ้ มูลจราจรทางคอมพัิวเตอร์ของผู้ั
ใหั้บรัิการพ.ศ. 2550 เปันตั้น ถัือเปันสิ่งสาคััญทัี่ผูั้ใชั้งานตั้องตระหนััก และตั้องปฏัิบััติัตาม
อยั่างเครั่งครััด และไมั่กระทาความผัิดนั้นัดัังนั้น หากผูั้ใชั้งานกระทาความผัิดัตาม
กฏหมาย หรัือ ขั้อ บััง คัับ ที่ป ระกาศใช้ ถัือ วั่า เปันความผัิดซึ่ ง ผูั้ใ ชั้ง านตั้อ งัรับผิดชอบต่อ
ความผิดนั้น
2.ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล สารสนเทศขององค์ ก ร
-ผู้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศใดๆ ที่ เ ป็ น
ความลั บ หรื อ ัข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสาคั ญ ต่ อ องค์ ก รสู่ ภ ายนอกหรื อ สาธารณะัััั ยกเว้ น
จะได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ มี อานาจเท่ า นั้ น
-ห้ า มผู้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เข้ า ถึ ง หรื อ แก้ ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้ อ มู ล ของัระบบสารสนเทศโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ไม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ข้อทัี่ควรระมัดระวัง
สาหรับผู้ให้บริการ ต้องระวัง หมั่นดูแลข้อมัูลต่างๆทีค่ นอื่นโพสต์ทงัิ้
ไว้ในเวบเราด้วย เช่นพวกเวบบอร์ดักระทัู้หรือัความเหันต่างๆ เพราะมี
คนมาโพสต์ข้อความัโพสต์รปู ทีท่ าให้บคุ คลอืน่ เสียหายัหรือภาพอนาจารั
มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันัแล้วถ้าเพิกเฉยัปล่อยให้มีัการกระทานั้นกจะมี
ความผิดัพรบ.คอมพิวเตอร์ัในมาตราั15ัข้อหาสนับสนุนัยินยอมให้คน
อื่นเผยแพร่ขอ้ มูลทกระทบให้ผู้อัื่นเดือดร้อน เสียหายักระทบความมัั่นคง
ของรัฐ และอืน่ ๆตามทัี่พรบ.คอม มาตรา 14
การเกบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ควรกำหนดให้มีกำรปฏิิบัตติ ำม
ขั้นตอนปฏิิบตั ิิสำหรับกำรเกิบรวบรวม หลักฐำนโดยเคร่งครัด

ิิระบบคอมพิวเตอร์ถูก Hack
ตัด Internet Connection ิิ
ของเครื่อง

ตรวจดู Log ของเครื่องค้นหำ
พฤติ กรรมผิดปกติ

การบรัิหารจััดการและการปรับปรุงแก้ไข
ต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัับความมั่นคง
ปลอดภัยให้ดัีขึ้น

ปิิด Service โปรแกรม
Remote ทุกประเภท
Update Patch และ Virus ิ
Definitions ให้เป็นปัจจุบัน

มีข้อมูล
สำคัญสูญหำย
หรือไม่ิ?ิ่
มี
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิทำกำร Recovery ข้อมูลที่
ิิิิิิิิิิิิิิิิิส่ำรองไว้กลับคืนสู่ตำแหน่งที่
ิิิิิิิิิิิิิิิิิทดสอบกำรใช้ งิ้ ำน

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิเปิิด Service ทีละอย่ำง
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิเท่ำที่จ่ำเปิน

ิิิิิิิิิิิิิิิจบกระบวนกำร

ไม่มี

ในกรณีทึี่จาเป็นต้องมีการดาเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรหนึ่งไม่วา่ จะเป็นการึ
ดาเนินการทางแพึ่งหรืออาญาก็ตามึหน่วยงานควรดาเนินการเก็บหลักฐานที่เกีย่ วขึ้อง จัดเก็บึ
ไว้ชึ่วงระยะเวลาหนึ่ง และนาเป็นพยานหลักฐานเสนอ(อาทิ ต่อศาล) โดยให้สอดคล้องกับึ
หลักการสาหรับการจัดเก็บหลักฐานที่ได้กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน (Collection of evidence)
แนวปฏิบัติ :
(ก) หน่วยงานควรกาหนดขัน้ ตอนปฏิบัติสาหรัับการเกบรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ั
สนับสนุนกระบวนการทางวัินัยหรือกฎหมาย และลงโทษผูก้ ระทาความผิด
(ข) หนั่วยงานควรกาหนดให้มีการปฏิบััติตามขั้นตอนปฏัิบัติสาหรับการเกบรวบรวม
หลักฐานโดยเคร่งครััด
(ค) หน่วยงานควรกาหนดใหั้เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมและมัีทักษะเพียงพอในการเกับ
รวบรวมหลักฐานคอมพิวเตอรั์เท่านั้น จัึงจะสามารถรวบรวมและจัดเกบหลักฐานได้
(ง) หน่วยงานควรกาหนดใหั้มัีการปฏิบัติตามกฎในการจัดเกบหลักฐาน เช่น หลักฐานที่

สามารถยอมรับได้ (Admissibility) หลักฐานที่จัดเกบมานัน้ ต้องมีทั้งคุณภาพและความั
สมบูรณ์
ตัวอย่างหลักฐานที่อยูบ่ นสื่อบันทัึกขั้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้แก่ัการทาสาเนา
ข้อมูลจากสื่อบันทึกขั้อมูล การทาสาเนาขั้อมูลบนฮาร์ดดัิสก์หรือหน่วยความจาออกมา การมีั
พยานที่เชื่อถัือได้ในระหว่างทีท่ าสาเนาขั้อมูล การบัันทึกข้อมูลลอคเพื่อแสดงถึงกิจกรรมตั่างๆั
ระหว่างทัี่สาเนาขั้อมูลนั้น การจัดเกบสื่อบันทึกขั้อมูลและข้อมูลลอคไว้ในสถานที่ที่มีความั
ปลอดภัย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้ใชั้งานทั่วไป
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เนต

1.เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอรั์เนต
1). อย่าใหั้รหัสลับแก่ผัู้อื่น
2). ตั้องคิดให้ดัีทัุกครั้ง ทัี่ให้ข้อมัูลส่วนตััวกับบัุคคลอื่นในอันิ เทอร์เนัต
3). ตรวจทานว่าไดั้พิมพ์ชื่อเวบไซต์ถูกตั้องเสียก่อน แล้วจึงกด Enter เพื่อ
จะไดั้เข้าเวบไซต์ทัี่ตั้องการได้ถัูกตั้อง
4). ถ้าพบเหนข้อความ หรือสิ่งใด ทัี่ไมั่เหมาะสม หรือัคิดว่าไมั่
ดัีตั่อการใช้ัอินเทอร์เนัต ควรออกจากเวบไซต์นัั้น
5). อย่าส่งรูปภาพของตนเอง หรือรูปภาพของผัู้อื่น ให้คนอื่นทางอีเมล์
6). ถ้าไดั้รับอีเมล์ที่มัีข้อความไมัเ่ หมาะสม หรือทาใหั้ไมั่สบายใจ ไมั่ควรโตั้ตอบ
7). บนอินเทอร์เนัต ทัุกอย่างทัี่คณ
ุ เหนไมั่ใช่เรัื่องจริงเสมอไป
8). อย่าบอกวันเดัือนปัีเกิด หรือัอายุจริงของคุณกับคนอื่น
9). อย่าบอกชื่อจริง และนามสกุลจริงกับบัุคคลอื่น
10). อย่าบอกทัี่อยู่ ของคุณกับบัุคคลอื่น
11). อย่าบอกเบอร์โทรศัพทั์ของคุณกับั บัุคคลอื่น ในอินเตอร์เนัต

การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้ใชั้งานทั่วไป
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เนต

2. การป้องกัน : การใชั้งานอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัย
• อ่านข้อตกลง นโยบายใหั้ดัีก่อนตอบตกลงใด ๆ
• ระวังการใช้บริการเครื่องคอมพัิวเตอร์สาธารณะ
1)แอบดัูการใช้งาน
2) หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลสาคัญ
ั มาก ๆ
3) ไมั่ให้ระบบช่วยจา username และ password
• หมั่นลบ temporary internet files, cookies และ history
• Logoff หรือัlogout ทัุกครั้งหลังใช้งาน
ไมั่ใช้ Password ทัี่คาดเดาไดั้งาั่ ย เช่น คาทัี่มีใน Dictionary
ใช้การผสมอักขระทัี่ซับซ้อน
เปลี่ยน Password อย่างสม่าเสมอ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม เช่น ทัุกๆ 90 วัน
ตัั้งั Password ซึง่ ผสมอักษรภาษาอังกฤษตััวเลกั อักษรภาษาอังกฤษตััวใหญั่ั ตััวเลกั และตััว
อักขระพัิเศษ

3. การป้องกันภัยคุกคามัทัี่เกี่ยวกับการทาธุรกรรม
การปั้องกันการใช้เครือข่ายสาธรณะ/Free WiFi
1.ใช้เครือข่าย WiFi ที่เชื่อถือได้เท่านั้น
2.ดูชื่อจุดเชื่อมต่อ
3.ลบชื่อจุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใชั้จากรายการ
4. เลือกการเชื่อมต่อ ที่ต้องเข้ารหัส
5. อย่าแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์
6. เปัิดไฟร์วอลล์ส่วนบัุคคล
วิธีัป้องกันภัยออนไลน์ เช่น ภัยจากมัลแวร์
วิธีทมี่ ััลแวร์เข้าสัู่คอมพัิวเตอร์ของคุณั
1.การดาวนั์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เนตที่มีมััลแวร์ั
แฝงอยู่
2.การดาวนั์โหลดซอฟต์แวร์ถัูกกฎหมายที่แอบมีมััลแวร์ผูก
ติดมาั
3.การเข้าชมเวบไซต์ทตี่ ิดเชือ้ มัลแวร์
- การคลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาด/หน้าต่างป๊อปอัพ
-การเปิดไฟลั์แนบอีเมล์ที่มีมลั แวร์

หลักการการปั้องกันมัลแวร์
1.อัพเดทคอมพัิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอยัู่เสมอ
2.คิดให้ดีก่อนจะคลิกลิงค์หรือดาวน์โหลดอะไรกตาม
3.คิดก่อนเปิดไฟตแ์ั นบอีเมล์หรือรูปภาพ
4.อย่าเชื่อหนั้าต่างป๊อปอัพที่ขอให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
5.ให้ระมัดระวังเรื่องการแบ่งปัันไฟล์
6.การปั้องกันโดยใช้ซอฟตั์แวร์ปั้องกันไวรัส

สิ่งที่ควรทาบนเครือขั่ายสังคมออนไลน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไม่โพสต์กิจกรรมที่ผดิ กฎหมาย
ไม่โพสตั์ข้อความ ทัี่ชี้ชวนใหมิจฉาชีพรับรู้ความเคลื่อนไหวส่วนตัว
ไม่โพสตั์ข้อมูลทีเ่ ป็นเรื่องส่วนบัุคคล
ระมัดระวังการเชคอิน (Check-in) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ระบัุชื่อบัตุ รหลาน ระบุภาพหรือติด tag ในรูปภาพมากเกินไป
ไม่ส่งหลักฐานส่วนตััวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น

ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์ในคดี ตามัพรบ. คอมพิวเตอร์
1. เมื่อพบการกระทำความผิดหรือถูกละเมิดในสื่ออินเทอร์เนต
ควรดำเนัินการเบื้องต้น ดังนี้
1.1 ทาการบันทึกข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏไว้ทั้งหมด เช่นหน้าเวับเพจ ,ข้อความัั
หรือภาพถ่ายที่ก่อให้เกัิดความเสียหาย
1.2 พิมพั์ข้อมูลหน้าเวปไซต์ที่เกิดเหตุหรือเกี่ยวข้องออกมาเป็นเอกสาร เพัื่อ
ป้องกันไม่ให้พยานหลักฐานสูญหายัหรือถูกทาลาย และลงลายมือชื่อรับรองั
เอกสารนั้น
1.3 การสั่งพิมพั์เอกสารหน้าเวบเพจั ,ข้อความหรือภาพถ่ายตั่างๆั ในเวปไซต์ที่
พบการกระทาผัิด ให้ปรากฏที่ตัั้งของเวปไซต์ หรือ URL ของเวปไซต์นั้นด้วย
และหรือปรากฎวัันเวลาบนเวบไซตั์หรือขณะบันทึกข้อมูลหลักฐานนั้นด้วย

ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์ในคดี ตามัพรบ. คอมพิวเตอร์
2. หากประสงค์์แจ้งความร้องทุกข์์ให้ผู้ทไี่ ด้รับความเสียหายสามารถแจ์้งต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีตารวจท้องท์ี่เกิดเหตุ หรือที่พบการกระทาความผิด หลักฐานที่ควร
นาไปมอบให้พนักงานสอบสวน ได้แก่หลักฐานตามข้อ 1.1 - 1.3
3. หากผัู้เสียหาย หรือพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความ ต้องการตรวจสอบข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ กสามารถประสานเพื่อสั่งข้อมูล หลักฐานต่างๆ ตามข้อ 1.
มายัง บก.ปอท. หรือหน่วยงานที่เกัี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กระทรวง DE เพัื่อตรวจสอบ
ข้อมูลให้ ต่อไป
4. กรณีจาเปันเร่งด่วนเพัื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ต้องทาการปิดกั้นเวัปไซต์ หรือ
ระงับการทาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ ให้พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความ หรือ
ผู้เสียหาย ประสานงานมายัง บก.ปอท. หรือ กระทรวง DE หรือธนาคาร หรือผู้
ให้บรัิการอ์ินเทอร์์เนตเพื่อดาเนินการเบื้องต้นในการบรรเทาความเสียหาย ต่อไป

สามารถศึกษาข้อมูลเพัิ่มเตัิมเกัี่ยวกับพ.ร.บ.นี้ได้จากเวับไซต์ของหลากหลาย
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ อาทิ
๑. กระทรวงดัิจิทัลเพัื่อเศรษฐกิจและสังคม สายด่วนั1212ัรับแจ้งเบาะแส
เวบไซต์ไม่เหมาะสมัตลอดั24ัชั่วโมง หรือัe-mail : 1212@mdes.go.th สอบถาม
ข้อมูล /แจ้งข้อมูลเวบไซต์ที่ไม่เหมาะสม
๒. กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกัับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยัี(ปอท.) https://tcsd.go.th/

