


กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Law) หรอืมกัเรยีกกนัวา่ กฎหมายไอท ี(IT Law) เสนอโดยกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ สิง่แวดลอ้ม 
และเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาต ิ(National Information Technology Committee) หรอืทีเ่รยีกโดยยอ่ว่า คณะกรรมการไอทแีห่งชาต ิหรอื
กทสช. (NITC) ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจดัท ากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ ยวขอ้ง ทัง้น้ี
คณะกรรมการไอทแีหง่ชาตหิรอื กทสช. (NITC) ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ เพือ่ยกรา่งกฎหมายไอททีัง้ 6 ฉบบั โดยมอบหมายใหศู้นยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์
และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(National Electronics and Computer Technology Center) หรอืทีม่กัเรยีกโดยยอ่ว่า “เนคเทค” (NECTEC) ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(National Science and Technology Development Agency) หรอืทีเ่รยีกโดยยอ่วา่ “สวทช.” กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และสิง่แวดลอ้ม ในฐานะส านกังานเลขานุการคณะกรรมการไอทแีหง่ชาต ิท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในการยกรา่งกฎหมายไอททีัง้ 6 ฉบบั เนคเทคจงึไดเ้ริม่ตน้โครงการ
พฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศขึน้ เพือ่ปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาลและคณะกรรมการไอทแีหง่ชาต ิในการยกรา่งกฎหมายไอทีทัง้ 6 ฉบบั ให้
แลว้เสรจ็ คอื



กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กฎหมายเก่ียวกบัธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Transactions Law)

เพือ่รบัรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้สมอขอ้มลูทีท่ าในกระดาษ อนัเป็นการรองรบันิตสิมัพนัธต์่าง ๆ ซึง่แต่เดมิอาจจะจดัท าขึน้ใน
รปูแบบของหนงัสอืใหเ้ทา่เทยีมกบันิตสิมัพนัธร์ปูแบบใหมท่ีจ่ดัท าขึน้ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์รวมตลอดทัง้การลงลายมอืชื่อในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และ
การรบัฟังพยานหลกัฐานทีอ่ยูใ่นรปูแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

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

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


กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signatures Law)

เพือ่รบัรองการใชล้ายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยกระบวนการใด ๆ ทางเทคโนโลยใีหเ้สมอดว้ยการลงลายมอืชื่อธรรมดา อนัสง่ผลต่อความเชื่อมัน่มากขึน้ใน
การท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และก าหนดใหม้กีารก ากบัดแูลการใหบ้รกิาร เกีย่วกบัลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ลอดจนการให ้บรกิารอื่น ที่เกีย่วขอ้งกบัลายมอืชื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์

ลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ อกัขระ ตวัเลข เสยีง หรอืสญัลกัษณ์อื่นใดทีส่รา้งขึน้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

https://www.slideserve.com/chidi/9คลกิอา่นต่อ

https://www.slideserve.com/chidi/9


กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศให้ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั 

(National Information Infrastructure Law)

เพือ่ก่อใหเ้กดิการสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ อนัไดแ้ก่โครงขา่ยโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศทรพัยากร
มนุษย ์และโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศส าคญัอื่น ๆ อนัเป็นปัจจยัพืน้ฐาน ส าคญัในการพฒันาสงัคม และชุมชนโดยอาศยักลไกของรฐั ซึง่รองรบัเจตนารมณ์ส าคญัประการ
หน่ึงของแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัตาม รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 78 (3) ในการกระจายสารสนเทศใหท้ัว่ถงึ และเทา่เทยีมกนั และ
นบัเป็นกลไกส าคญัในการชว่ยลดความเหลื่อมล ้าของสงัคม อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพือ่สนบัสนุนใหท้อ้งถิน่มศีกัยภาพในการปกครองตนเองพฒันาเศรษฐกจิภายในชุมชน 
และน าไปสูส่งัคมแหง่ปัญญา และการเรยีนรู้



กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection Law)

เพือ่ก่อใหเ้กดิการรบัรองสทิธ ิและใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่อาจถูกประมวลผลเปิดเผยหรอืเผยแพรถ่งึบุคคลจ านวนมากไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็โดย
อาศยัพฒันาการทางเทคโนโลย ีจนอาจก่อใหเ้กดิการน าขอ้มลูนัน้ไปใชใ้นทางมชิอบอนัเป็นการละเมดิต่อเจา้ของขอ้มลู ทัง้น้ีโดยค านึงถงึการรกัษาดุลยภาพระหวา่งสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานในความเป็นสว่นตวั เสรภีาพในการตดิต่อสื่อสาร และความมัน่คงของรฐั

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคล

- ขอ้มลูทัว่ไป (Non-sensitive data) ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับุคคล เชน่ ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่อาย ุเพศ

- ขอ้มลูหา้มจดัเกบ็ (Sensitive data) ขอ้มลูทีก่ระทบความรูส้กึของประชาชน เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์ความเชื่อทางศาสนา ลทัธ ิความคดิเหน็
ทางการเมอืง ขอ้มลูดา้นสุขภาพ

สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

- สทิธไิดร้บัแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล

- สทิธใินการใหค้วามยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล

- สทิธกิารเขา้ถงึ ตรวจสอบ และรอ้งขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล

คลกิอา่นต่อ https://www.slideserve.com/chidi/9https://www.slideserve.co
m/chidi/9

https://www.slideserve.com/chidi/9


กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(Computer Crime Law) 

เพือ่ก าหนดมาตรการทางอาญา ในการลงโทษผูก้ระท าผดิต่อระบบการท างานของคอมพวิเตอรร์ะบบขอ้มลู และระบบเครอืขา่ย ทัง้น้ีเพือ่เป็นหลกัประกนัสทิธิ
เสรภีาพ และการคุม้ครองการอยูร่ว่มกนัของสงัคม

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์(Computer Crime)

อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์ คอื

1.การกระท าการใด ๆ เกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอร ์อนัท าใหเ้หยือ่ไดร้บัความเสยีหาย และผูก้ระท าไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน

2.การกระท าผดิกฎหมายใดๆซึง่ใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืและในการสบืสวนสอบสวนของเจา้หน้าทีเ่พือ่น าผูก้ระท าผดิมา
ด าเนินคดกีารประกอบอาชญากรรมทางคอมพวิเตอรไ์ดก้่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อเศรษฐกจิของประเทศจ านวนมหาศาลอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์จงึ
จดัเป็นอาชญากรรมเศรษฐกจิ หรอื อาชญากรรมทางธุรกจิรปูแบบหน่ึงทีม่คีวามส าคญั



มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.1 มาตรการดา้นเทคโนโลยี

เป็นการต่อตา้นอาชญากรรมทางคอมพวิเตอรโ์ดยผูใ้ชส้ามารถใชห้รอืตดิตัง้เทคโนโลยตี่างๆ ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั อาท ิการตดิตัง้ระบบการตรวจจบัการ
บุกรุก (Intrusion Detection) หรอืการตดิตัง้ก าแพงไฟ (Firewall) เพือ่ป้องกนัหรอืรกัษาคอมพวิเตอรข์องตนใหม้คีวาม ปลอดภยั ซึง่นอกเหนือจากการตดิตัง้
เทคโนโลยแีลว้การตรวจสอบเพือ่ประเมนิความเสีย่ง อาท ิการจดัใหม้รีะบบวเิคราะหค์วามเสีย่งและการใหก้ารรบัรอง (Analysis Risk and Security Certification) 
รวมทัง้วนิยัของ ผูป้ฏบิตังิานกเ็ป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัและสม ่าเสมอ มเิชน่นัน้การตดิตัง้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใชใ้นการป้องกนั
ปัญหาดงักลา่วกไ็มก่่อใหเ้กดิประโยชน์แต่อยา่งใด



มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.2 มาตรการดา้นกฎหมาย

มาตรการดา้นกฎหมายเป็นนโยบายของรฐับาลไทยประการหน่ึงทีน่ ามาใชใ้นการต่อตา้นอาชญากรรมคอมพวิเตอร ์โดยการบญัญตัหิรอืตรากฎหมายเพือ่
ก าหนดวา่การกระท าใดบา้งทีม่โีทษทางอาญา ในปัจจุบนั ประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั  ดงัน้ี

(1) กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์หรอืรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์พ.ศ. …. ซึง่ขณะน้ีเป็นกฎหมายหน่ึงในหกฉบบัทีอ่ยู่
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของโครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิโดยมสีาระส าคญัของกฎหมายแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่นหลกั คอื



กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์หรอืรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์พ.ศ. …. ซึง่ขณะน้ีเป็นกฎหมายหน่ึงในหกฉบบัทีอ่ยู่
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของโครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิโดยมสีาระส าคญัของกฎหมายแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่นหลกั คอื

ก) การก าหนดฐานความผดิและบทลงโทษเกีย่วกบัการกระท าทีเ่ป็นอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์เชน่ ความผดิเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอื
ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยไมม่อี านาจ (Illegal Access) ความผดิฐานลกัลอบดกัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(Illegal Interception) หรอื ความผดิฐานรบกวนขอ้มลูคอมพวิเตอรแ์ละ
ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมชิอบ (Interferencecomputer data and computer system) ความผดิฐานใชอุ้ปกรณ์ในทางมชิอบ (Misuse of Devices) เป็นตน้

ข) การใหอ้ านาจพเิศษแก่เจา้พนกังานในการปราบปรามการกระท าความผดิ นอกเหนือเพิม่เตมิไปจากอ านาจโดยทัว่ไปทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายอื่นๆ อาท ิ
การใหอ้ านาจในการสัง่ใหถ้อดรหสัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์อ านาจในการเรยีกดขูอ้มลูจราจร (trafficdata) หรอื อ านาจคน้โดยไมต่อ้งมหีมายในบางกรณี



กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) กฎหมายอีน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกเหนือจากกฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอรด์งัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตอนตน้แลว้ ปัจจุบนัมกีฎหมายอกีหลายฉบบัทัง้ทีต่ราขึน้ใชบ้งัคบัแลว้ และทีอ่ยูร่ะหวา่ง
กระบวนการตรานิตบิญัญตั ิทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัหรอืปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์อาทิ

ก) พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ซึง่ก าหนดฐานความผดิเกีย่วกบัการดกัรบัไว ้หรอืใชป้ระโยชน์ หรอืเปิดเผยขอ้ความ
ขา่วสาร หรอืขอ้มลูอื่นใดทีม่กีารสื่อสารโทรคมนาคมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย

ข) กฎหมายอื่นทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ไดแ้ก่ รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (ก าหนดความผดิเกีย่วกบั
บตัรอเิลก็ทรอนิกส)์โดยเป็นการก าหนดฐานความผดิเกีย่วกบัการปลอมหรอืแปลงบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนก าหนดฐานความผดิเกีย่วกบัการใช ้มไีว้เพือ่ใช ้น าเขา้ หรอื
สง่ออก การจ าหน่ายซึง่บตัรอเิลก็ทรอนิกสป์ลอมหรอืแปลง และลงโทษบุคคลทีท่ าการผลติ หรอืมเีครื่องมอืในการผลติบตัรดงักลา่ว ปัจจุบนักฎหมายฉบบัน้ีไดผ้า่นการ
พจิารณาของคณะรฐัมนตรแีละอยูร่ะหวา่งเตรยีมน าเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (เกีย่วกบัการสง่ส าเนาหมายอาญาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ โดยเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัการสง่ส าเนาหมายอาญาผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
และสื่อสารสนเทศอื่นๆ ปัจจุบนักฎหมายฉบบัน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัสภาผูแ้ทนราษฎรรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 
…. ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารรว่ม รฐัสภา
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2.3 มาตรการดา้นความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน

นอกเหนือจากมาตรการทางเทคโนโลยทีีผู่ใ้ชต้อ้งด าเนินการ หรอืมาตรการทางกฎหมายทีร่ฐับาลตอ้งผลกัดนักฎหมายต่างๆ แลว้มาตรการส าคญัอกีประการ
หน่ึงทีจ่ะชว่ยใหก้ารป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพวิเตอรส์มัฤทธิใ์นทางปฏบิตัไิดน้ัน้ คอื  มาตรการดา้นความรว่มมอืกบัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้
ภาครฐัและเอกชนซึง่มไิดจ้ ากดัเพยีงเฉพาะหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่ามกฎหมายเทา่นัน้ แต่ยงัรวมไปถงึหน่วยงานอื่นๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งไมว่่าจะเป็นในดา้นของผูพ้ฒันาระบบ
หรอืผูก้ าหนดนโยบายกต็าม

นอกเหนือจากความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานต่างๆ แลว้สิง่ส าคญัอกีประการหน่ึงคอืความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมหีน่วยงานดา้นความปลอดภยัของเครอืขา่ยเพือ่
รบัมอื กบัปัญหาฉุกเฉินดา้นความปลอดภยัคอมพวิเตอรข์ึน้โดยเฉพาะ และเป็นศูนยก์ลางคอยให้

ความชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาถงึวธิกีารหรอืแนวทางแกไ้ข ซึง่ปัจจุบนัศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาต ิหรอืเนคเทค 
ไดจ้ดัตัง้ศูนยป์ระสานงานการรกัษาความปลอดภยัคอมพวิเตอรป์ระเทศไทย (Thai ComputerEmergency Response Team / ThaiCERT) เพือ่เป็นหน่วยงานใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและใหข้อ้มลูทางวชิาการเกีย่วกบัการ ตรวจสอบและการรกัษาความปลอดภยัคอมพวิเตอรแ์ก่ผูท้ีส่นใจทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้เป็นหน่วยงานรบัแจง้เหตุกรณี
ทีม่กีารละเมดิความปลอดภยัคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้
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2.4 มาตรการทางสงัคมในการแกปั้ญหาเฉพาะของประเทศไทย

สบืเน่ืองจากในปัจจุบนัปรากฏขอ้เทจ็จรงิพบวา่ สงัคมไทยก าลงัเผชญิกบัปัญหาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตไปในทางไมช่อบหรอืฝ่าฝืนต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
ทัง้โดยการเผยแพรเ่นื้อหาอนัไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะเป็นสื่อลามกอนาจาร ขอ้ความหมิน่ประมาท การชกัจงู  ลอ่ลวง หลอกลวงเดก็และเยาวชนไปในทางทีเ่สยีหาย หรอื
พฤตกิรรมอื่นอนัเป็นภยัต่อสงัคม โดยคาดการณ์วา่การกระท าหรอืพฤตกิรรมดงักลา่วมสีดัสว่นเพิม่สงูขึน้ตามสถติเิพิม่ขึน้ของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต อนัสง่ผลกระทบต่อเดก็และ
เยาวชนไทย โดยปัญหาดงักลา่วอยูใ่นความสนใจของสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนจงึไดเ้รง่รณรงคใ์นการป้องกนัปัญหาดงักลา่วรว่มกนั
เพือ่ดแูลและปกป้องเดก็และเยาวชนจากผลกระทบขา้งตน้ สรุปไดส้งัเขป ดงัต่อไปน้ี

คลกิอา่นต่อ https://belle050blog.wordpress.com/2017/02/26/กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเท

https://belle050blog.wordpress.com/2017/02/26/กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเท
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6. กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Funds Transfer Law)

เพือ่ก าหนดกลไกส าคญัทางกฎหมายในการรองรบัระบบการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้ทีเ่ป็นการโอนเงนิระหวา่งสถาบนัการเงนิ และ ระบบการช าระเงนิ
รปูแบบใหมใ่นรปูของเงนิอเิลก็ทรอนิกสก์่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิ และการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์ากยิง่ขึน้ 

พฒันาการของเงนิ

- การแลกเปลีย่นสนิคา้ (Trade by Barter)

- เงนิตรา (Chattel money)

- เงนิพลาสตกิ (Plastic money)

- เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital money)

สาระส าคญัของกฎหมายการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์

- รปูแบบและการพสิจูน์ ถงึการแสดงเจตนาและในการช าระเงนิ

- สทิธขิอง เจา้หน้ี และลกูหน้ี ทีไ่มส่ามารถช าระเงนิได้

- ระยะเวลาในการใชค้ าสัง่ใหช้ าระ ยกเลกิการช าระเงนิ

- ความรบัผดิชอบในความเสยีหายจากการโอนเงนิ

- การใชก้ารโอนเงนิโดยมชิอบ

- ขอ้ก าหนดการโอนเงนิระหวา่งประเทศ

คลกิอา่นต่อ https://www.slideserve.com/chidi/9

https://www.slideserve.com/chidi/9
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ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎกีาไดน้ ารา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละรา่งพระราชบญัญตัลิายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสร์วมเป็นฉบบัเดยีว โดยไดผ้า่นรา่ง
พระราชบญัญตัดิงักลา่วใหร้ฐัสภาพจิารณาและตราเป็นพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2544 ดงันัน้กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของไทยใน
ปัจจุบนัจงึมทีัง้สิน้ 5 ฉบบั 

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

https://www.informatics.buu.ac.th/88510159/chapters/chapter_11.pdf
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สาระส าคัญ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บเอาไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี/ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วไปดักจับ
ข้อมูลของเขา โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่น ถ้าหากเข้าไปท าลาย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

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

03

04

05

06

เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อืน่ แล้วเผยแพร่ให้คนอื่นรู้   
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท02

เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อืน่ โดยที่เจ้าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่อนุญาต โทษจ าคุก 6 เดือน/ปรับไม่เกิน 
10,000 บาท01
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สาระส าคัญ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ต่อ)

รบกวนผู้อื่นโดยการส่ง EMAIL โฆษณาต่าง ๆ ไปสร้างความ
ร าคาญให้ผู้อื่นโดยไม่เปิดโอกาสให้ยกเลิก โทษปรับไม่เกิน 
100,000 บาท

สร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมอืสนับสนนุ
ผู้กระท าความผิด โทษจ าคุกไม่เกิน 1-2 ปี/ปรับไม่เกิน 
20,000 – 40,000 บาท

น าเข้าข้อมูลปลอม ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ภาพลามก อานาจาร รวมทั้งเผยแพร่และส่งต่อ
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

เอารูปผู้อื่นมาตัดต่อหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 600,000 บาท

09

10

11

12

08

ถ้ากระท าผิดใน ข้อ 5 และ ข้อ 6 แล้วสร้างความเสียหายแก่
สาธารณะ เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ท าลาย ก่อกวน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบจราจร ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ โทษ
จ าคุก 10 ปีขึ้นไป/ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

07

เจ้าของเว็บไซต์หรือเครือข่ายบริการที่ยอมให้เกิดข้อ 10 ถูก
ลงโทษด้วย โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี/ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
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สาระส าคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม โทษปรับ 200,000 บาท

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

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

ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่
ประชาชนได้

03

04

05

06

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

02

การฝากร้านใน Facebook หรือ IG ถือเป็นสแปม โทษปรับ 
200,000 บาท01

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สาระส าคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ส าหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบ
ข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแล
แล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผดิ

การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อ
เป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย
เชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตาม
กฎหมาย

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

พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่
ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง สามารถแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็
จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ 
รวมไปถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดง
ความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด

07

08

09

10

11

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ 
หรือวิดีโอ

ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอา
ภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

12

13 ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล
อ้างอิงจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อย
กว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์14

** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ **
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