แนวทางการปฏิบตั ิ และ สรุปรายละเอียด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เอกสารฉบับนี้สรุปเนื้อหาจาก 1) พรบ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550)
และ 2) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู ้
ให้บริการ (ประกาศ ICT) ซึง่ คัดเฉพาะส่วนที่มผี ลบังคับใช้กบั ผูด้ ูแลและผูใ้ ช้งานระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์
ทุกท่าน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็ น ส่วนสาคัญของการประกอบ
กิจการและการดารงชีวติ ของมนุษย์ หากมีผูก้ ระทาด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานตามคาสัง่ ทีก่ าหนดไว้หรือ
ทาให้การทางานผิดพลาดไปจากคาสัง่ ที่กาหนดไว้ หรือ ใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรูข้ อ้ มูล แก้ไข หรื อทาลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จหรือมีลกั ษณะอันลามกอนาจาร ย่อม
ก่อให้เกิด ความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของรัฐ รวมทัง้ ความสงบสุขและศีลธรรม อันดีของ
ประชาชน สมควรกาหนดมาตรการเพือ่ ป้ องกันและปราบปรามการกระทาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี

1. คาแนะนาวิธปี ฏิบตั ิ ตาม พรบ. ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550













ไม่ตดั ต่อเผยแพร่ภาพตัดต่อของผูอ้ ่นื ทีท่ าให้เขาเสียหายหรือเสียชื่อเสียง
ก่อนดาวโหลดโปรแกรมหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ ควรอ่านเงือ่ นไขให้ละเอียดเสียก่อน
ไม่ฟอร์เวิรด์ อีเมล์ หรือ Clip ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความไม่เหมาะสม
ไม่เผยแพร่ Spam mail หรือไวรัส
ไม่เปิ ดเผยมาตรการระบบคอมพิวเตอร์ให้ผูอ้ ่นื ล่วงรู ้
ไม่ขโมยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื
ระวังการ Chat กับคนแปลกหน้า อย่าหลงเชื่อเขาง่ายๆ
อย่าลืม ลงโปรแกรมป้ องกันไวรัสและสปายแวร์
ไม่แฮกระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื
ไม่ควรบันทึก Password ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และควรเปลีย่ น Password ทุกๆ 3 เดือน
ไม่แอบดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื
ไม่นาเข้าข้อมูลหรือภาพลามก อนาจาร เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

2. สรุป เนื้ อหาพรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550 และประกาศ ICT
การกระทาที่ถอื ว่าเป็ นความผิดตามพรบ. (สาหรับผูใ้ ช้งาน)
1. การล่วงลา้ เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เช่นหน้าเวบ หรือ directory/folder) ของผูอ้ ่นื ทีม่ มี าตรการ
ป้ องกันไว้โดยเฉพาะ รวมถึงหากผูท้ ท่ี ราบมาตรการการป้ องกันนามาตรการทีล่ ว่ งรูม้ าไปเผยแพร่

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การดักจับข้อมูลของผูอ้ ่นื ทีอ่ ยู่ระหว่างการสือ่ สาร
การทาลาย แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลของผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
การกระทาการใดๆเพือ่ ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ถูกระงับ ชะลอ หรือถูกรบกวน
การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Email ทีป่ กปิ ด/ปลอมแปลงทีม่ าของข้อมูล (spam mail) ทีเ่ ป็ นการรบกวนผูอ้ ่นื
การนาข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ทาให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศ ตัวอย่างข้อมูลไม่
เหมาะสมได้แก่: ข้อมูลปลอม, ข้อมูลอันเป็ นเท็จ, ข้อมูลอันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมันคงของประเทศ,
่
และภาพลามก
การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลทีไ่ ม่เหมาะสมดังกล่าว
การยอมให้ผูอ้ ่นื บรรจุขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสม ลงบนระบบคอมพิวเตอร์ทต่ี นรับผิดชอบ
การสร้าง ตัดต่อ ดัดแปลงภาพของผูอ้ ่นื ทีท่ าให้ผูอ้ ่นื เสียหาย หรืออับอาย
การเผยแพร่ software ทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการทาผิดตามข้ออื่นๆ

ข้อปฏิบตั ิ สาหรับผูด้ ูแลระบบ
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้ผูใ้ ช้บริการนาเข้า หรือเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสมเขาไปในระบบคอมพิวเตอร์
ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ทม่ี ขี อ้ มูลกระทบกระเทือนต่อความมันคง
่ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการสืบสวน สอบสวน หาตัวผูก้ ระทาผิด
ผูใ้ ห้บริการจะต้องเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบไว้อย่างน้อย 90 วัน
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บจะต้องได้รบั การปกป้ องให้มคี วามน่าเชื่อถือ และไม่ถกู เปลีย่ นแปลงได้จากผูใ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ การเข้าถึง
ข้อมูล (แต่หา้ มเปลีย่ นแปลง) จะกระทาได้โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเท่านัน้
6. ข้อมูลทีเ่ ก็บนัน้ จะต้องครอบคลุมการเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในทุกรูปแบบ (เช่นทัง้ wired และ wireless) และ
จะต้องสามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการเป็ นรายบุคคลได้จริง
7. ผูใ้ ห้บริการต้องตัง้ เวลาของอุปกรณ์ทกุ ชนิดให้ตรงกับสากล โดยผิดพลาดไม่เกิน 10 มิลลิวนิ าที
8. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ผี ูใ้ ห้บริการต้องจัดเก็บคือ
o
การเข้าถึงระบบเครือข่าย: User ID, วันเวลาการเข้าใช้งาน, IP Address ของเครื่องที่ใช้, และหมายเลขสายทีเ่ รียก
เข้า (เช่น กรณี Modem หรือ ADSL)
o
E-Mail: Message ID, Email ของผูร้ บั และผูส้ ่ง, วันเวลาการติดต่อและใช้งาน, IP Address ของเครื่องทีเ่ ข้ามาใช้
งาน, User ID ของผูใ้ ช้งาน (ถ้ามี), POP3/IMAP4 Log
o
File Transfer/File Sharing: วันเวลาการเข้าใช้งาน, IP Address ของเครื่องผูใ้ ช้, User ID (ถ้ามี), path และ
file name
o
Web Server: วันเวลาการติดต่อ, IP Address ของเครื่องผูใ้ ช้, คาสัง่ การใช้งานเวบ, URI (หน้าเวบทีเ่ รียกใช้)
o

Instant Messaging (เช่น MSN): วันเวลาการติดต่อ, IP Address ของผูใ้ ช้

บทกาหนดโทษ
ฐานความผิด

โทษจาคุก

โทษปรับ

มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ กี ารป้ องกันโดยมิชอบ

ไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖ ล่วงรูแ้ ละเผยแพร่มาตรการป้ องกัน

ไม่เกิน ๑ ปี

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีม่ กี ารป้ องกันโดยมิชอบ

ไม่เกิน ๒ ปี

ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ น่ื โดยมิชอบ

ไม่เกิน ๓ ปี

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๙ การเปลีย่ นแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ น่ื โดยมิชอบ

ไม่เกิน ๕ ปี

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ น่ื โดยมิชอบ

ไม่เกิน ๕ ปี

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑ ส่งข้อมูล หรือ E-Mail ทีป่ กปิ ดแหล่งทีม่ า และเป็ นการ
รบกวนผูอ้ น่ื

ไม่เกิน ๕ ปี

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๒ หากการกระทา ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐
(๑) ก่อความเสียหายแก่ประชาชน ทัง้ ทันทีและภายหลัง
(๒) กระทบต่อความมันคงปลอดภั
่
ยประเทศ/เศรษฐกิจถ้าเป็ นเหตุให้
เสียชีวติ

ไม่เกิน ๑๐ ปี
๓ ถึง ๑๕ ปี
๑๐ ถึง ๒๐ ปี

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มี

มาตรา ๑๓ การจาหน่าย/เผยแพร่ Software ทีใ่ ช้กระทาผิด

ไม่เกิน ๑ ปี

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม

ไม่เกิน ๕ ปี

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๕ ISP ทีย่ อมให้เผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสม

ไม่เกิน ๕ ปี

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพผูอ้ น่ื และทาให้เสียหาย (ถ้าสุจริต หรือไม่
เสียหาย ไม่มคี วามผิด)

ไม่เกิน ๓ ปี

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

