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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

	 	 	 คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้	 ในวารสารจุลนิติฉบับที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้มีการสรุปสาระส�าคัญ 
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนมาตรา	๑	
ถึงมาตรา	 ๑๒	 ไปเรียบร้อยแล้ว	 ดังน้ัน	 คอลัมน์	 “เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	 ฉบับน้ี	 จึงขอน�าเสนอเรื่อง	 
“สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)”	 เพื่อให้ผู ้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระส�าคัญของ 
พระราชบัญญัติในส่วนที่เหลือทั้งหมด	ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยสาระส�าคัญ	ดังนี้

 ๑. ก�าหนดอ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าท ี่๑ 
   ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๓)
   - มาตรา ๑๘ อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้ 
   (๑)	 มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดมาเพื่อให  ้
ถ้อยค�า	ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนงัสือ	หรอืส่งเอกสาร	ข้อมลู	หรอืหลกัฐานอืน่ใดทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถเข้าใจได้
   (๒)	 เรียกข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์จากผูใ้ห้บรกิารเก่ียวกบัการตดิต่อสือ่สารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
   (๓)		 สัง่ให้ผูใ้ห้บรกิารส่งมอบข้อมูลเกีย่วกับผูใ้ช้บริการทีต้่องเกบ็ตามมาตรา	๒๖๒	หรอืทีอ่ยูใ่น
ความครอบครองหรอืควบคมุของผูใ้ห้บรกิารให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือให้เก็บข้อมลูดงักล่าวไว้ก่อน

	 ๑พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บญัญตัว่ิา	 “พนกังานเจ้าหน้าที”่	
หมายความว่า	ผู้ซึง่รฐัมนตรแีต่งต้ังให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิี.้
	 ๒มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติว่า
	 “มาตรา	๒๖	ผูใ้ห้บรกิารต้องเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนันบัแต่วนัทีข้่อมลูนัน้เข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์	
แต่ในกรณจี�าเป็น	พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะสัง่ให้ผูใ้ห้บรกิารผูใ้ดเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้เกนิเก้าสบิวันแต่ไม่เกนิสองปีเป็นกรณพีเิศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
	 ผูใ้ห้บรกิารจะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูของผู้ใช้บรกิารเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บรกิารนบัต้ังแต่เริม่ใช้บรกิารและต้องเกบ็
รกัษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนันบัตัง้แต่การใช้บรกิารสิน้สดุลง
	 ความในวรรคหนึง่จะใช้กบัผูใ้ห้บรกิารประเภทใด	อย่างไร	และเมือ่ใด	ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา
	 ผูใ้ห้บรกิารผู้ใดไม่ปฏิบตัติามมาตรานี	้ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท”.

สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)
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   (๔)	 ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตอุนัควรเช่ือได้ว่ามีการกระท�าความผดิ	ในกรณทีีร่ะบบคอมพวิเตอร์น้ันยงัมไิด้อยูใ่นความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
   (๕)	 สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
   (๖)		 ตรวจสอบหรอืเข้าถึงระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพวิเตอร์	ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท�าความผิด	 หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็นให้ด้วยก็ได้
	 	 	 (๗)	 ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด	 หรือสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ท�าการถอดรหัสลับ	 หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
	 	 	 (๘)	 ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ�าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ 
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท�าความผิด
	 	 	 ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม	(๑)	 (๒)	และ	(๓)	ด�าเนินการภายในเวลา 
ไม่เกิน	 ๗	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอหรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนดซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่า	๗	 วัน	 และไม่เกิน	๑๕	 วัน	 เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร	ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจ้าหน้าที	่	ทัง้น้ี	รฐัมนตรอีาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก�าหนดระยะเวลาทีต้่องด�าเนนิการทีเ่หมาะสม
กับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
	 	 	 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
กระท�าความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตาม	(๑)	–	(๘)	ก็ได้
   -  มาตรา ๑๙ การใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) – (๘) พนักงาน
เจ้าหน้าทีต้่องยืน่ค�าร้องต่อศาลให้มคี�าส่ังอนญุาตก่อน	 โดยค�าร้องต้องระบเุหตอัุนควรเชือ่ได้ว่าบุคคลใด
กระท�าหรือก�าลังจะกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิด	 เหตุที่ต้องใช้อ�านาจ	 ลักษณะของ 
การกระท�าความผิด	 รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�าความผิดและผู้กระท�าความผิด	 
เท่าทีส่ามารถจะระบไุด้	ประกอบค�าร้องด้วย	ในการพจิารณาค�าร้องให้ศาลพจิารณาค�าร้องดงักล่าวโดยเรว็
	 	 	 เม่ือศาลมคี�าสัง่อนญุาตแล้ว	ก่อนด�าเนนิการตามค�าสัง่ของศาล	ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งส�าเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท�าให้ต้องใช้อ�านาจตามมาตรา	๑๘	(๔)	-	(๘)	มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน	 แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่	 
ณ	ที่นั้น	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระท�าได้
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	 	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด�าเนินการตามมาตรา	 ๑๘	 (๔)	 -	 (๘)	 ส่งส�าเนา
บนัทกึรายละเอยีดการด�าเนนิการและเหตผุลแห่งการด�าเนินการให้ศาลทีม่เีขตอ�านาจภายใน	๔๘	ช่ัวโมง 
นับแต่เวลาลงมือด�าเนินการ	 เพ่ือเป็นหลักฐานการท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิด	 ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิดและต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินกิจการของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ�าเป็น
	 	 	 การยึดหรืออายัดเท่าที่จ�าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
และผู้กระท�าความผิด	 นอกจากจะต้องส่งมอบส�าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้
เกิน	๓๐	วัน	มิได้	 ในกรณีจ�าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น	ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้	แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีก 
ไม่เกิน	 ๖๐	 วัน	 เมื่อหมดความจ�าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
	 	 	 อนึ่ง	หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ๒. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้มีค�าส่ังระงับการท�าให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
   - ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๔)
   ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที ่
โดยได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรอีาจย่ืนค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมเีขตอ�านาจ 
ขอให้มีค�าสัง่ระงับการท�าให้แพร่หลาย หรอืลบข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้ออกจากระบบคอมพวิเตอร์ได้
	 	 	 (๑)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 (๒)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่
ก�าหนดไว้ในภาค	๒	ลักษณะ	๑	หรือลักษณะ	๑/๑	แห่งประมวลกฎหมายอาญา
	 	 	 (๓)	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน	 และเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาได้ร้องขอ
	 	 	 ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่ม ี
เขตอ�านาจขอให้มีค�าสั่งระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
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สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

จุลนิติ

คอมพวิเตอร์ได้	ทัง้นี	้ให้น�าบทบญัญตัว่ิาด้วยคณะกรรมการทีมี่อ�านาจด�าเนินการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ 
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
	 	 	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ	
แต่ละคณะให้มกีรรมการจ�านวน	๙	คน	ซึง่	๓	ใน	๙	คน	ต้องมาจากผูแ้ทนภาคเอกชนด้านสทิธิมนษุยชน	
ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	
					 	 	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการของศาล	 ให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
	 	 	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค�าร้องก่อนได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จะยื่นค�าร้องก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้	แต่ทั้งนี้	ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

 ๓. ค�าจ�ากัดความของ “ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์”
   ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑๓ แห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๕)
	 	 	 ชดุค�าสัง่ไม่พงึประสงค์	หมายถงึ	ชดุค�าสัง่ทีม่ผีลท�าให้ข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์
หรือชุดค�าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย	ถูกท�าลาย	ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงาน
ไม่ตรงตามค�าสั่ง	 หรือโดยประการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 เว้นแต่เป็นชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ 
ทีอ่าจน�ามาใช้เพือ่ป้องกนัหรือแก้ไขชุดค�าสัง่ดงักล่าวข้างต้น	ทัง้นี	้รฐัมนตรอีาจประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ก�าหนดรายชือ่	ลกัษณะ	หรอืรายละเอยีดของชุดค�าสัง่ไม่พงึประสงค์ซึง่อาจน�ามาใช้เพือ่ป้องกันหรือแก้ไข
ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้

 ๔. ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน 
(มาตรา ๑๖)
   - มาตรา ๒๒	ห้ามมิให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานสอบสวนในความผดิอาญาต่อกฎหมายอืน่
ซึง่ได้ใช้ระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพิวเตอร์	หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระท�าความผิด	 หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด

	 ๓มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๒๑	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค�าส่ังไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย	 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
อาจยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อขอให้มีค�าสั่งห้ามจ�าหน่ายหรือเผยแพร่	 หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
ระงบัการใช้	ท�าลาย	หรอืแก้ไขข้อมลูคอมพวิเตอร์น้ันได้	หรือจะก�าหนดเง่ือนไขในการใช้	มไีว้ในครอบครอง	หรือเผยแพร่ชดุค�าสัง่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวกไ็ด้
	 ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่ง	 หมายถึง	 ชุดค�าส่ังที่มีผลท�าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค�าส่ังอื่น 
เกิดความเสียหาย	 ถูกท�าลาย	 ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค�าสั่ง	 หรือโดยประการอื่นตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง	 เว้นแต่เป็นชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าส่ังดังกล่าวข้างต้น	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีอาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดรายชื่อ	 ลักษณะ	 หรือรายละเอียดของชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจน�ามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าสั่ง 
ไม่พึงประสงค์ก็ได้”.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

อาญาตามกฎหมายอืน่เปิดเผยหรอืส่งมอบข้อมลูคอมพิวเตอร์ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์	หรอืข้อมลู
ของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ให้แก่บุคคลใด
	 	 	 ทั้งนี้	 มิให้ใช้บังคับกับการกระท�าเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา	๑๘	 วรรคสอง	 หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการด�าเนนิคดกีบัพนกังานเจ้าหน้าทีเ่ก่ียวกับการใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบหรอืกับพนกังาน
สอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 โดยมิชอบหรือเป็นการกระท�า
ตามค�าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
	 	 	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 
๓	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
  - มาตรา ๒๓	 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่น 
ซึง่ได้ใช้ระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพวิเตอร์	หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรอืเป็นส่วนหนึง่ในการกระท�าความผดิ	หรอืมข้ีอมลูคอมพิวเตอร์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการกระท�าความผดิอาญา
ตามกฎหมายอื่น	 ผู้ใดกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู ้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๑	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
   - มาตรา ๒๔	 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูล 
ของผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา	๑๘	และเปิดเผยข้อมูลนั้น 
ต่อผู้หนึ่งผู้ใด	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
  -  มาตรา ๒๕	 	 ข้อมูล	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 ให้อ้าง
และรับฟังเป็นพยานหลกัฐานตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืกฎหมายอืน่
อันว่าด้วยการสืบพยานได้	แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ	มีค�ามั่นสัญญา	ขู่เข็ญ	หลอกลวง	
หรือโดยมิชอบประการอื่น

 ๕. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
  - ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทน (มาตรา ๑๗)
	 	 	 “มาตรา	๒๖	ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน 
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	แต่ในกรณีจ�าเป็น	พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน	๙๐	วัน	แต่ไม่เกิน	๒	ปี	 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้
	 	 	 	 	 	 	 	 ฯลฯ	 	 	 	 	 ฯลฯ”
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สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคจบ)

จุลนิติ

 ๖. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเจ้าหน้าที่
   เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง และวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๘)
   ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี อาจได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
	 	 	 ในการก�าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้อง
ค�านึงถึงภาระหน้าทีค่วามรูค้วามเชีย่วชาญ	 ความขาดแคลน 
ในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่	 หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงาน 
ออกจากระบบราชการเป็นจ�านวนมาก	 คุณภาพของงาน	 และการด�ารงตนอยู ่ในความยุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย

 ๗. ค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก�าหนดโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
   เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้	 รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
	 	 	 (๑) การสืบสวน	 การแสวงหาข้อมูล	 และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 (๒) การด�าเนินการตามมาตรา	๑๘	วรรคหนึ่ง	(๔)	-	(๘)	และมาตรา	๒๐
	 	 	 (๓)	 การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้

 ๘. บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
หรือประกาศที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
	 	 	 การด�าเนินการออกระเบียบหรือประกาศดังกล่าว	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน	 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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จุลนิติ

	 บทสรุป
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับเดิม	 คือ	 พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ในหลายประการด้วยกัน	 อาทิ	 ก�าหนดฐาน 
ความผิดขึ้นใหม่	 และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม	 รวมทั้งบทก�าหนดโทษของความผิดดังกล่าว	 
การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการท�าให้แพร่หลาย	 หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์	
ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ	ซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 รวมทั้งในส่วนของผู้รักษาการตามกฎหมาย	ทั้งนี้	 ก็เนื่องมาจาก
เหตุผลดังที่เคยน�าเสนอไปแล้วว่า	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร	์ 
พ.ศ	๒๕๕๐	มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ในปัจจบัุน	ซึง่มรีปูแบบการกระท�าความผดิทีม่คีวามซับซ้อนมากขึน้ตามพฒันาการ 
ทางเทคโนโลยีซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 รวมทั้ง 
การเฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ของประเทศ	จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น	ดังนั้น	 ผู้ที่สนใจจึงควรศึกษา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว	 เพื่อสามารถเข้าใจเน้ือหาสาระของกฎหมาย	 และเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง	 ตลอดจนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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