กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Law) หรือมักเรียกกันว่า กฎหมายไอที (IT Law) เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิง่ แวดล้อม
และเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology Committee) หรือทีเ่ รียกโดยย่อว่า คณะกรรมการไอทีแห่งชาติ หรือ
กทสช. (NITC) ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางและประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ดาเนินการจัดทากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ ยวข้อง ทัง้ นี้
คณะกรรมการไอทีแห่งชาติหรือ กทสช. (NITC) ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ เพือ่ ยกร่างกฎหมายไอทีทงั ้ 6 ฉบับ โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือทีม่ กั เรียกโดยย่อว่า “เนคเทค” (NECTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency) หรือทีเ่ รียกโดยย่อว่า “สวทช.” กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิง่ แวดล้อม ในฐานะสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการไอทีแห่งชาติ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การในการยกร่างกฎหมายไอทีทงั ้ 6 ฉบับ เนคเทคจึงได้เริม่ ต้นโครงการ
พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาลและคณะกรรมการไอทีแห่งชาติ ในการยกร่างกฎหมายไอทีทงั ้ 6 ฉบับ ให้
แล้วเสร็จ คือ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Transactions Law)

เพือ่ รับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอข้อมูลทีท่ าในกระดาษ อันเป็ นการรองรับนิตสิ มั พันธ์ต่าง ๆ ซึง่ แต่ เดิมอาจจะจัดทาขึน้ ใน
รูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียมกับนิตสิ มั พันธ์รปู แบบใหม่ทจ่ี ดั ทาขึน้ ให้อยูใ่ นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทัง้ การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
การรับฟั งพยานหลักฐานทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คลิกอ่านต่อ

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep1.aspx

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Signatures Law)
เพือ่ รับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยกระบวนการใด ๆ ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อความเชื่อมันมากขึ
่
น้ ใน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดให้มกี ารกากับดูแลการให้บริการ เกีย่ วกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้ บริการอื่น ที่เกีย่ วข้องกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อ่นื ใดทีส่ ร้างขึน้ โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
คลิกอ่านต่อ

https://www.slideserve.com/chidi/9
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3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศให้ทวถึ
ั ่ ง และเท่าเทียมกัน
(National Information Infrastructure Law)
เพือ่ ก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ อันได้แก่โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากร
มนุ ษย์ และโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศสาคัญอื่น ๆ อันเป็ นปั จจัยพืน้ ฐาน สาคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชนโดยอาศัยกลไกของรัฐ ซึง่ รองรับ เจตนารมณ์สาคัญประการ
หนึ่งของแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ในการกระจายสารสนเทศให้ทวถึ
ั ่ ง และเท่าเทียมกัน และ
นับเป็ นกลไกสาคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้าของสังคม อย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพือ่ สนับสนุ นให้ทอ้ งถิน่ มีศกั ยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน
และนาไปสูส่ งั คมแห่งปั ญญา และการเรียนรู้

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)
เพือ่ ก่อให้เกิดการรับรองสิทธิ และให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อาจถูกประมวลผลเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ถงึ บุคคลจานวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดย
อาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ในทางมิชอบอันเป็ นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทัง้ นี้โดยคานึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิขนั ้
พืน้ ฐานในความเป็ นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และความมันคงของรั
่
ฐ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลทัวไป
่ (Non-sensitive data) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ อายุ เพศ

- ข้อมูลห้ามจัดเก็บ (Sensitive data) ข้อมูลทีก่ ระทบความรูส้ กึ ของประชาชน เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ลัทธิ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ข้อมูลด้านสุขภาพ
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
- สิทธิได้รบั แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิการเข้าถึง ตรวจสอบ และร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
คลิกอ่านต่อ

https://www.slideserve.com/chidi/9https://www.slideserve.co
m/chidi/9
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5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ (Computer Crime Law)

เพือ่ กาหนดมาตรการทางอาญา ในการลงโทษผูก้ ระทาผิดต่อระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพ และการคุม้ ครองการอยูร่ ว่ มกันของสังคม
อาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ (Computer Crime)
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือ
1.การกระทาการใด ๆ เกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์ อันทาให้เหยือ่ ได้รบั ความเสียหาย และผูก้ ระทาได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน

2.การกระทาผิดกฎหมายใดๆซึง่ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือและในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ นาผูก้ ระทาผิดมา
ดาเนินคดีการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจานวนมหาศาลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จงึ
จัดเป็ นอาชญากรรมเศรษฐกิจ หรือ อาชญากรรมทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญ

มาตรการในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์
2.1 มาตรการด้านเทคโนโลยี
เป็ นการต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยผูใ้ ช้สามารถใช้หรือติดตัง้ เทคโนโลยีต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั อาทิ การติดตัง้ ระบบการตรวจจับการ
บุกรุก (Intrusion Detection) หรือการติดตัง้ กาแพงไฟ (Firewall) เพือ่ ป้ องกันหรือรักษาคอมพิวเตอร์ของตนให้มคี วาม ปลอดภัย ซึง่ นอกเหนือจากการติดตัง้
เทคโนโลยีแล้วการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง อาทิ การจัดให้มรี ะบบวิเคราะห์ความเสีย่ งและการให้การรับรอง (Analysis Risk and Security Certification)
รวมทัง้ วินยั ของ ผูป้ ฏิบตั งิ านก็เป็ นสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ มิเช่นนัน้ การติดตัง้ เทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใช้ในการป้ องกัน
ปั ญหาดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

มาตรการในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์
2.2 มาตรการด้านกฎหมาย
มาตรการด้านกฎหมายเป็ นนโยบายของรัฐบาลไทยประการหนึ่งทีน่ ามาใช้ในการต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยการบัญญัตหิ รือตรากฎหมายเพือ่
กาหนดว่าการกระทาใดบ้างทีม่ โี ทษทางอาญา ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหลายฉบับ ดังนี้

(1) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. ซึง่ ขณะนี้เป็ นกฎหมายหนึ่งในหกฉบับทีอ่ ยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญของกฎหมายแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. ซึง่ ขณะนี้เป็ นกฎหมายหนึ่งในหกฉบับทีอ่ ยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญของกฎหมายแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
ก) การกาหนดฐานความผิดและบทลงโทษเกีย่ วกับการกระทาทีเ่ ป็ นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น ความผิดเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มอี านาจ (Illegal Access) ความผิดฐานลักลอบดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Illegal Interception) หรือ ความผิดฐานรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Interferencecomputer data and computer system) ความผิดฐานใช้อุปกรณ์ในทางมิชอบ (Misuse of Devices) เป็ นต้น
ข) การให้อานาจพิเศษแก่เจ้าพนักงานในการปราบปรามการกระทาความผิด นอกเหนือเพิม่ เติมไปจากอานาจโดยทัวไปที
่ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายอื่นๆ อาทิ
การให้อานาจในการสังให้
่ ถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ อานาจในการเรียกดูขอ้ มูลจราจร (trafficdata) หรือ อานาจค้นโดยไม่ตอ้ งมีหมายในบางกรณี

(2) กฎหมายอีน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกเหนือจากกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว ปั จจุบนั มีกฎหมายอีกหลายฉบับทัง้ ทีต่ ราขึน้ ใช้บงั คับ แล้ว และทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
กระบวนการตรานิตบิ ญ
ั ญัติ ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับการป้ องกันหรือปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาทิ
ก) พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ซึง่ กาหนดฐานความผิดเกีย่ วกับการดักรับไว้ หรือใช้ประโยชน์ หรือเปิ ดเผยข้อความ
ข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นใดทีม่ กี ารสื่อสารโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข) กฎหมายอื่นทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กาหนดความผิดเกีย่ วกับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์)โดยเป็ นการกาหนดฐานความผิดเกีย่ วกับการปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกาหนดฐานความผิดเกีย่ วกับการใช้ มีไว้เพือ่ ใช้ นาเข้า หรือ
ส่งออก การจาหน่ายซึง่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือแปลง และลงโทษบุคคลทีท่ าการผลิต หรือมีเครื่องมือในการผลิตบัตรดังกล่าว ปั จจุบนั กฎหมายฉบับนี้ได้ผา่ นการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีและอยูร่ ะหว่างเตรียมนาเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เกีย่ วกับการส่งสาเนาหมายอาญาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการส่งสาเนาหมายอาญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสารสนเทศอื่นๆ ปั จจุบนั กฎหมายฉบับนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแ้ ทนราษฎรร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.
…. ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม รัฐสภา
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2.3 มาตรการด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
นอกเหนือจากมาตรการทางเทคโนโลยีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งดาเนินการ หรือมาตรการทางกฎหมายทีร่ ฐั บาลต้องผลักดันกฎหมายต่างๆ แล้วมาตรการสาคัญอีกประการ
หนึ่งทีจ่ ะช่วยให้การป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สมั ฤทธิ ์ในทางปฏิบตั ไิ ด้นนั ้ คือ มาตรการด้านความร่วมมือกับระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้
ภาครัฐและเอกชนซึง่ มิได้จากัดเพียงเฉพาะหน่วยงานทีม่ หี น้าทีต่ ามกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ นในด้านของผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
หรือผูก้ าหนดนโยบายก็ตาม
นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ แล้วสิง่ สาคัญอีกประการหนึ่งคือความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยของเครือข่ายเพือ่
รับมือ กับปั ญหาฉุกเฉินด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ขน้ึ โดยเฉพาะ และเป็ นศูนย์กลางคอยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทัง้ ให้คาปรึกษาถึงวิธกี ารหรือแนวทางแก้ไข ซึง่ ปั จจุบนั ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค
ได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai ComputerEmergency Response Team / ThaiCERT) เพือ่ เป็ นหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลทางวิชาการเกีย่ วกับการ ตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แก่ผทู้ ส่ี นใจทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ เป็ นหน่วยงานรับแจ้งเหตุกรณี
ทีม่ กี ารละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เกิดขึน้
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2.4 มาตรการทางสังคมในการแก้ปัญหาเฉพาะของประเทศไทย
สืบเนื่องจากในปั จจุบนั ปรากฏข้อเท็จจริงพบว่า สังคมไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาการใช้อนิ เทอร์เน็ตไปในทางไม่ชอบหรือฝ่ าฝืนต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทัง้ โดยการเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นสื่อลามกอนาจาร ข้อความหมิน่ ประมาท การชักจูง ล่อลวง หลอกลวงเด็กและเยาวชนไปในทางทีเ่ สียหาย หรือ
พฤติกรรมอื่นอันเป็ นภัยต่อสังคม โดยคาดการณ์วา่ การกระทาหรือพฤติกรรมดังกล่าวมีสดั ส่วนเพิม่ สูงขึน้ ตามสถิตเิ พิม่ ขึน้ ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต อันส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนไทย โดยปั ญหาดังกล่าวอยูใ่ นความสนใจของสังคมไทยเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงได้เร่งรณรงค์ในการป้ องกันปั ญหาดังกล่าวร่วมกัน
เพือ่ ดูแลและปกป้ องเด็กและเยาวชนจากผลกระทบข้างต้น สรุปได้สงั เขป ดังต่อไปนี้
คลิกอ่านต่อ

https://belle050blog.wordpress.com/2017/02/26/กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเท
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6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Funds Transfer Law)

เพือ่ กาหนดกลไกสาคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และ ระบบการชาระเงิน
รูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความเชื่อมันต่
่ อระบบการทาธุรกรรมทางการเงิน และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิง่ ขึน้
พัฒนาการของเงิน

สาระสาคัญของกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

- การแลกเปลีย่ นสินค้า (Trade by Barter)

- รูปแบบและการพิสจู น์ ถึงการแสดงเจตนาและในการชาระเงิน

- เงินตรา (Chattel money)

- สิทธิของ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทีไ่ ม่สามารถชาระเงินได้

- เงินพลาสติก (Plastic money)

- ระยะเวลาในการใช้คาสังให้
่ ชาระ ยกเลิกการชาระเงิน

- เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital money)

- ความรับผิดชอบในความเสียหายจากการโอนเงิน
- การใช้การโอนเงินโดยมิชอบ
- ข้อกาหนดการโอนเงินระหว่างประเทศ

คลิกอ่านต่อ

https://www.slideserve.com/chidi/9
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ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นาร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างพระราชบัญญัตลิ ายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมเป็ นฉบับเดียว โดยได้ผา่ นร่าง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้รฐั สภาพิจารณาและตราเป็ นพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนัน้ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยใน
ปั จจุบนั จึงมีทงั ้ สิน้ 5 ฉบับ

คลิกอ่านต่อ

https://www.informatics.buu.ac.th/88510159/chapters/chapter_11.pdf

01

เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อนื่ โดยที่เจ้าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่อนุญาต โทษจาคุก 6 เดือน/ปรับไม่เกิน
10,000 บาท

02

เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อนื่ แล้วเผยแพร่ให้คนอื่นรู้
โทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

03

แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บเอาไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี/ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

04

ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วไปดักจับ
ข้อมูลของเขา โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
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05

ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่น ถ้าหากเข้าไปทาลาย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

06

ปล่อย MULTIWARE เช่น VIRUS, TROJAN, WORM
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นแล้วเกิดความเสียหาย โทษ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

Next >>

สาระสาคัญ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ต่อ)

07

ถ้ากระทาผิดใน ข้อ 5 และ ข้อ 6 แล้วสร้างความเสียหายแก่
สาธารณะ เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ทาลาย ก่อกวน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบจราจร ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ โทษ
จาคุก 10 ปีขึ้นไป/ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

08

รบกวนผู้อื่นโดยการส่ง EMAIL โฆษณาต่าง ๆ ไปสร้างความ
ราคาญให้ผู้อื่นโดยไม่เปิดโอกาสให้ยกเลิก โทษปรับไม่เกิน
100,000 บาท

09

สร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ผู้กระทาความผิด โทษจาคุกไม่เกิน 1-2 ปี/ปรับไม่เกิน
20,000 – 40,000 บาท

11

เจ้าของเว็บไซต์หรือเครือข่ายบริการที่ยอมให้เกิดข้อ 10 ถูก
ลงโทษด้วย โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

10

นาเข้าข้อมูลปลอม ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ภาพลามก อานาจาร รวมทั้งเผยแพร่และส่งต่อ
โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

12

เอารูปผู้อื่นมาตัดต่อหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 600,000 บาท

<< Prev

18

Next >>

01

การฝากร้านใน Facebook หรือ IG ถือเป็นสแปม โทษปรับ
200,000 บาท

02

ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถ
ปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม โทษปรับ
200,000 บาท

สาระสาคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

03

ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม โทษปรับ 200,000 บาท

05

กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อ
ผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. โดยเฉพาะที่กระทบต่อ
บุคคลที่ 3

04

กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ. ยกเว้นการกดไลค์ที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมี
ความผิดร่วม

06

ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ทาให้เกิดการเผยแพร่สู่
ประชาชนได้
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07
08

สาหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบ
ข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแล
แล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด

09

การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อ
เป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ
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สาระสาคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ต่อ)

พบข้อ มูล ผิ ดกฎหมายอยู่ ในระบบคอมพิ วเตอร์ ของเรา แต่
ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทาเอง สามารถแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็
จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ
รวมไปถึงเฟซบุก๊ ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดง
ความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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10

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
เชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตาม
กฎหมาย

11

การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง
หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์ได้ และมีโทษ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

Next >>

12

ไม่ทาการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ
หรือวิดีโอ

13

ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอา
ภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

14

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อย
กว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

สาระสาคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ **
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1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
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