
พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 : กฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพ
หรือรัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จ ?  

ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ*               

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 ภายหลังจากท่ี พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มี
ผลบังคับใชนั้น กฎหมายฉบับนี้ไดรับการวพิากษวิจารณจากส่ือมวลชนอยูมากมายหลายประเด็น แมวา
วัตถุประสงคในการออกกฎหมายฉบับนี ้จะมุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดจากการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเพิม่ข้ึนอยางมากมายในปจจุบันก็ตาม ประเด็นท่ีไดรับการวิพากษวิจารณ
อยางหนกัไดแก กฎหมายฉบับนี้ใหผูใหบริการตองจัดเกบ็ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จาก
ผูใชบริการทั่วไป เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิสวนบุคคลท่ีระบุไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือไม 
เพราะตองเปดเผยผูใชบริการวาเปนบุคคลใด การหามสงตอ (forward) ขอมูลท่ีลามกอนาจาร การใหอํานาจแก
รัฐบาลในการปดหรือบล็อกเว็บไซท พูดงายๆ วา กฎหมายฉบับนี้คือ รัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จสําหรับสิทธิ
เสรีภาพของผูใชบริการในโลกไซเบอรสเปส หรือในโลกอินเตอรเน็ตหรือเปลา ดังนั้น ในบทความน้ีผูเขียนจะ
อธิบายถึงท่ีมาและวัตถุประสงคของการรางกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย และแนะนําแนวทางในการใช
กฎหมายฉบับนี้อยางมีประสิทธิภาพครับ                    

ท่ีมาและรายละเอียดของกฎหมาย                  กฎหมายฉบับนี้ มีตนรางมาต้ังแตสมัยรัฐบาลคุณชวน หลีกภยั ใน
ป พ.ศ. 2540 จนมาถึงรัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับดงักลาวเม่ือ
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 และคณะกรรมการวิสามัญไดแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของกฎหมายเกือบท้ังหมด 
กอนออกมาบังคับใชในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 โดยสามารถแบงสาระสําคัญของกฎหมายออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
1.             ฐานความผิดท่ีเกีย่วของกับคอมพิวเตอร (มาตรา 5-16) 
2.             การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ (มาตรา 26) 
3.             อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายใหม (มาตรา 18-21) 
4.             เขตอํานาจของศาลในการพิจารณาคดี (มาตรา 17) 
5.             อํานาจของ รมต. ไอซีที (มาตรา 20) 
6.             บทกําหนดโทษสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา 22-24)                   

 
* กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ไพบูลย จํากัด, นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิติศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยม) 



 

1. ฐานความผิดท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร (มาตรา 5-16)                                     
ใน สวนฐานความผิดท่ีเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรในกฎหมายฉบับนีน้ัน้ทุกมาตรา เปนความผิดอาญาท่ี
ยอมความไมได ยกเวนมาตรา 16 (การตัดตอภาพโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส) โดยแบงแยกประเภทของ
ความผิดออกเปน 8 ประเภทหลักๆ คือ  

ก.   การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร[1] และขอมูลคอมพิวเตอร[2] โดยมิชอบ (มาตรา 5 และมาตรา 7) 
องคประกอบของความผิดตองประกอบดวย  

1) การเขาถึง (Access) ระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ Stand Alone 
คอมพิวเตอรโนตบุค เคร่ืองคอมพิวเตอรเซิฟเวอร หรือมือถือ และอุปกรณใด ๆ ท่ีสามารถประมวลผล
ขอมูลคอมพิวเตอรได และ  

2) การที่จะเปนความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 7 นั้น จะตองเปนการเขาถึงโดยมิชอบ[3] ซ่ึงระบบ
คอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะหรือ “มาตรการรักษาความปลอดภัย” (เชน ระบบ User 
Name, Password, ระบบ SSL, SET, ฯลฯ) นั่นเอง และ 

 3) ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้น มิไดมีไวสําหรับผูท่ีกระทําความผิด ตัวอยางเชน นาย 
ก. แฮคเกอร ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเจาะระบบปองกนัรักษาความปลอดภัยแบบ Firewall ของกระทรวงไอซีที 
เพื่อแกไขขอมูลในเว็บไซทของไอซีที โดยที่กระทรวงไอซีทีไมไดอนุญาต ถือเปนความผิดตามมาตรา 5 และ
มาตรา 7                                      

ขอท่ีนาสังเกตคือ มาตรา 5 และมาตรา 7 มุงเนนและใหความคุมครองกบั “ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสวนตัว” 
ของ บุคคลท่ีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองเปนสําคัญ ดังนั้น หากนายจาง เจาของ
องคกรภาครัฐหรือเอกชน หรือผูท่ีควบคุมระบบคอมพิวเตอร (Computer Manager) ผู จัดการระบบคอมพิวเตอร
เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของลูกจาง หรือผูอ่ืน โดยเกินจากขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับมอบหมายก็ถือ
เปนความผิดตาม กฎหมายฉบับนี้ดวย เชน นาย ข. เปนผูควบคุมคอมพิวเตอรของบริษัท A เขาดูขอมูลสวนตัว
ของนางสาว B โดย ไมไดรับอนุญาตก็ถือวาผิดตามกฎหมายฉบับนี ้ซ่ึงมาตรการดังกลาวจะทําใหลูกจางและผูใช
คอมพิวเตอรท้ังหลายมีความม่ัน ใจในเร่ืองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลมากขึ้น                            



ข.        การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพวิเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 6) มาตรานี้จะเอาผิดในกรณีท่ี
ผูท่ีเก็บรักษาหรือลวงรูถึงระบบปองกันรักษาความปลอดภัย (อาทิเชน ช่ือผูใชบริการ (User Name) และ
รหัสผาน (Password)) และ นําเอาขอมูลระบบรักษาความปลอดภัยดงักลาวไปเปดเผยโดยกอใหเกดิความ
เสียหาย ก็มีโทษตามกฎหมายฉบับนี้ ตัวอยางเชน นาย ก. เปนผูจัดการระบบคอมพิวเตอร และทราบรหัสผาน
และช่ือผูใชบริการของพนักงานและกรรมการของบริษัทท้ังหมด และนําไปเปดเผยแกบุคคลภายนอก ก็ถือวา
เปนความผิดตามมาตรา 6 ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี ้กรณีท่ีแฮคเกอรเจาะระบบคอมพิวเตอรและนํา
รหัสผานหรือหมายเลขบัตรเครดิตท่ี ไดจากการเจาะรหัสไปเผยแพรในเว็บไซทตางๆ ก็ถือเปนความผิดตาม
กฎหมายฉบับนี้เชนเดยีวกัน                            

ค.        การดักรับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 8) มาตรานี้เขามาอุดชองโหวทางกฎหมายของ 
มาตรา 74 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม[4] ซ่ึงแตเดิมระบุความผิดไวเพยีงการดักรับฟงทางโทรศัพท 
หรือส่ือโทรคมนาคมโดยมิชอบตามกฎหมายเทานัน้ มาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนีใ้หขยายความรวมถึงการ
กระทําทุกวิธีท่ีใชวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสง และ
ขอมูลนั้นมิไดมีไวใชเพื่อประโยชนสาธารณะ ตัวอยางของความผิดตามมาตราน้ีไดแก ความผิดเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองสแกนเนอรขโมยรหสัผานและขอมูลของบัตรเอที เอ็มและบัตรเครดิตของบุคคลอ่ืน รวมถึงการดักรับการ
สง sms mms อีเมล หรือขอมูลภาพเสียงใดๆ ท่ีสงผานระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่น (Sniffing หรือ 
Interception) ในกรณีท่ีอาชญากรนั้นใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกรหัสผานหรือขอมูลบัตรเครดิตของผูอ่ืน นอกจากเปน

ความผิดตามมาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนี้แลว ยังอาจถือวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/1 – 
269/7 – ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสอีกดวย  

 

 

 
[1]  “ระบบคอมพิวเตอร”  หมายถึง  อปุกรณ หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชือ่มการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชดุคําส่ัง หรือส่ิงอืน่ใด และแนวทาง

ปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดย อัตโนมัต ิ

[2]  “ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายถึง  ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชดุคําส่ัง หรือส่ิงอืน่ใดบรรดาท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจ ประมวลผลได และ

ใหหมายความรวมถงึขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสดวย 

[3]  “โดยมิชอบ” หมายถึง 1) การเขาถึงโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร 2) การเขาถงึท่ีเกินจากขอบเขตอาํนาจหนาท่ีท่ีตนเอง

ไดรับมอบหมาย 3) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรผูอื่นโดยไมมีเหตุโดยชอบตามกฎหมาย 

[4]  มาตรา 74 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ความวา ผูใดกระทําดวยประการใดๆ เพื่อดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความ ขาวสาร หรือขอมูล

อื่นใดท่ีมีการส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                           



ง.         การทําลายแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลทางคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 9 – มาตรา 10) ในกรณีท่ีอาชญา
กรทางคอมพิวเตอรทําการแกไขเปล่ียนขอมูลทางคอมพิวเตอร หรือปลอยไวรัสคอมพวิเตอร โปรแกรม 
Malware อาทิเชน Trojan Horse, Worm, Mail Bomb เขาสูระบบคอมพิวเตอรผูอ่ืน ถือวาเปนความผิดตามมาตรา 
9 แตหากการกระทําดังกลาวทําใหระบบคอมพิวเตอรถูกชะลอขัดขวางจนไมสามารถทํางานเปนปกติได อาทิ
เชน การทํา DOS (Denial – of – Service) ถือวาเปนความผิดตามมาตรา 10                                   
 
นอก จากนี้ หากการกระทําดงักลาวขางตนทําใหประชาชนเสียหาย หรือเปนการทําลายบริการทางสาธารณะ 
หรือทําใหบุคคลอ่ืนเสียชีวิต หรือทําลายความม่ันคงของประเทศ ก็จะมีบทเพิ่มโทษในมาตรา 12  
                            
จ.        ความผดิเก่ียวกับการสงอีเมลขยะ (มาตรา 11) การสงอีเมลขยะ ไมวาจะสงในรูปแบบอีเมล sms mms 
หรือรูปแบบอ่ืนใด หากสงโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาดังกลาว[1] และการสงดังกลาวรบกวนระบบ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข มีโทษปรับอีเมล หรือ sms ขอความละ 100,000 บาท  
                            
ฉ.        การเผยแพรชดุคําส่ังท่ีใชกระทําความผิด (มาตรา 13) กฎหมายฉบับนี้ลงโทษผูท่ีสนับสนุนใหมีการ
กระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 โดยการจดัหาเผยแพรโปรแกรมชุดคําส่ังท่ีใชกระทําความผิด เพื่อปอง
ปรามเว็บไซทตางๆ ท่ีใหบริการดาวนโหลดซอฟทแวรเพื่อใชกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร  
                               
ช.        การเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมาย (มาตรา 14 – 15) กฎหมายในสวนนี้จะเอาผิดในกรณีท่ี
บุคคลโดยท่ัวไป นําเขาสู เผยแพร สงตอ เว็บไซทหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีปลอม เปน
เท็จ ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของราชอาณาจักร หรือความผิดเกีย่วกบัการกอการ
ราย ตามประมวลกฎหมายอาญา และขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะลามกอนาจาร โดยระบุโทษปรับไวสูงถึง 5 
ป และปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ ดังนัน้ การสงตอ sms หรือ e-mail ท่ีมีขอมูลดังกลาวอยูก็ผิด
กฎหมายฉบับนี้  
                                     
ผูใหบริการ[2]ท่ีเปนบริษัทตางๆ ท่ีใหบริการระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอ่ืนก็มีหนาท่ีตองตรวจสอบการใช
คอมพิวเตอรของลูกจางหรือลูกคาของตน (Monitoring Duty) มิฉะนัน้อาจมีความผิดเชนเดียวกับผูใช
ขอมูลคอมพิวเตอรได  
                            



ซ.        ความผิดเก่ียวกับการตัดตอภาพผูอ่ืนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 16) มาตรานี้เปนเพียงมาตรา
เดียวท่ีเปนความผิดอาญาท่ียอมความได โดยระบุโทษกับบุคคลท่ีตัดตอ ดัดแปลง สรางข้ึน ซ่ึงภาพผูอ่ืนและทํา
ใหบุคคลอ่ืนนัน้เส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน เกลียดชัง หรืออับอาย ซ่ึงจะปรับใชกับกรณีภาพตดัตอของดาราหรือ
ผูมีช่ือเสียงตางๆ ท่ีมักจะตัดตอเพื่อความสนุกสนานหรือใชทําใหบุคคลดังกลาวไดรับความอับอาย   
             
2.             การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (มาตรา 26) มาตรานี้ใชแกปญหาการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส (e-evidence accumulation) ท่ี อาชญากรใชในการกระทําความผิด ซ่ึงตามปกติการดาํเนินคดกีับ
อาชญากรทางคอมพิวเตอรนัน้ เจาหนาท่ีตํารวจตองรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนวาผูกระทําความ ผิด
นั้นกระทําความผิดจริงโดยตองรวบรวมพยานหลักฐาน ไดแก ขอมูลการเขาสูระบบอินเตอรเนต็ผานระบบ
โทรศัพท (ไมวา แบบ Modem หรือ Leased Line) ขอมูลท่ีสงผานระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ (ISP) หรือ 
Log File ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะแสดงถึงเสนทางและรายละเอียดการใชขอมูลคอมพิวเตอรของผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตแตละราย ซ่ึงก็คือ “ขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอร” ของกฎหมายฉบับนีน้ั่นเอง เหตุท่ีตองมีมาตรา 
26 เพราะวา กอนหนากฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการโทรศัพทบางราย
ไมใหความรวมมือในการสงมอบขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอรโดยอางวาไมไดจัดเก็บไว ทําใหกฎหมายฉบับนี้
ตองระบุใหผูใหบริการตองจดัเก็บขอมูลจราจร คอมพิวเตอรอยางนอย 90 วัน มิฉะนั้นอาจมีโทษปรับไมเกิน 
500,000 บาท  
ในทางปฏิบัติกระทรวงไอซีทีไดออกประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2550 โดยผอนผันระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ใหแกบุคคล 3 กลุม กลาวคือ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายภาพและเสียง อาทิเชน ผู
ใหบริการมือถือ AIS DTAC Truemove มีระยะเวลา 30 วนั (นับแตวนัท่ี 23 สิงหาคม 2550) ขณะท่ีผูใหบริการ
เขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยท่ัวไป บริษัท หางราน องคกร มีระยะเวลาผอนผัน 180 วนั สวนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟและเกมสออนไลนใหระยะเวลาผอนผันถึง 1 ป    
 
 
 
 
 

 
[1] “ปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสง” หมายถึง การปลอมแปลง e-mail address, IP Address ที่แทจริง 

[2] “ผูใหบริการ” หมาย ถึง (1) ผูใหบริการแกบุคคลอืน่ในการเขาสูอินเตอรเนต็ หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ 
ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอืน่ (2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 



                            
                   

3.         อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายใหม (มาตรา 18 – 21 และมาตรา 27) กฎหมายฉบับนี้ ได

แตงต้ัง “พนักงานเจาหนาท่ี (Cyber Cop)” ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการสืบสวน
สอบสวนและนิติเวชวิทยา (Computer Forensic) โดยใหอํานาจในการเรียกผูใหบริการใหสงคําช้ีแจงหรือสง
มอบขอมูล คอมพิวเตอรและขอมูลจราจรคอมพิวเตอรเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพบวามีการ กระทําความผิดเกิดข้ึน
ได โดยไมตองขออํานาจจากศาล เวนแตการทําสําเนาการทําขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร การ
ถอดรหัส การยึดอายัตระบบคอมพิวเตอร จะตองไดรับอํานาจจากศาลเทานั้น   
                         
4.         เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (มาตรา 17) กฎหมาย ฉบับนี้ยังใหอํานาจพิเศษกับศาลในการรับ
พิจารณาคดใีนกรณีท่ีผูกระทําความผิด เปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยรองขอ และตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรได (Arm’s Length Doctrine) อาทิเชน กรณีเว็บไซท youtube.com ท่ีเผยแพรขอความหรือวีดีโอ
คลิปท่ีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ หากรัฐบาลไทย หรือคนไทยรองขอ ศาลไทยก็มีอํานาจรับพิจารณาคดีกับบุคคล
ดังกลาวได   
                         
5.         อํานาจของรัฐมนตรีไอซีทีในการปดหรือบล็อกเว็บไซท (มาตรา 20) การปดหรือบล็อกเว็บไซทท่ีเปนท่ี
กังวลของส่ือท้ังหลายวาจะละเมิดสิทธิ สวนบุคคลหรือไมนั้น กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจพนกังานเจาหนาท่ีวา
อาจปดหรือบล็อกเว็บไซทได แตตองผานกระบวนการกล่ันกรองถึง 3 ข้ันตอนคือ  
                                     
ขั้นตอนท่ี 1 มีการกระทําความผิดท่ีกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจกัรเฉพาะท่ีระบุไวในภาค 2 
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 ของประมวลกฎหมายอาญา[1] หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน[2] ซ่ึงเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลไดแลว จะตองสงมอบขอมูลดังกลาวใหรัฐมนตรี
กระทรวงไอซีทีพิจารณา  
                                     
ขั้นตอนท่ี 2 รัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีพิจารณาแลวมีเหตุอันสมควรก็จะยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือส่ังให
ปดหรือบล็อกเว็บไซท                           
 
 

 
[1]  ไดแก ความผิดเก่ียวกับพระมหากษัตริย 
[2]  ไดแก ความผิดเก่ียวกับการพนันขันตอ ภาพลามกอนาจาร ยาเสพติด ฯลฯ 



 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ศาลจะพิจารณาคํารองของรัฐมนตรีไอซีทีและพยานหลักฐานท้ังหมด และมีคําส่ังอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหมีการปดหรือบล็อกเว็บไซท การปดหรือบล็อกเว็บไซทในกรณีท่ีเกีย่วของกับความม่ันคงหรือการกอ
การราย (State Security) นั้น เปนท่ียอมรับกันโดยสากลแมแตกฎหมาย the Patriot Act ของอเมริกาก็ใหอํานาจ
ดังกลาวไวเชนกัน อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ไมไดใหอํานาจรัฐบาลในการปดหรือบล็อกเว็บไซททาง
การเมือง   
                   
6.         บทกําหนดโทษสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา 22 – 24) กฎหมาย ฉบับนี้กําหนดโทษทางอาญา ท้ัง
โทษจําคุกและโทษปรับกับพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยหรือสงมอบขอมูล คอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตทั้งโดยประมาทและ โดยเจตนา และยังเอาผิดกับผูท่ีลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีนํามา เปดเผยโดยมิชอบดวย   
                        
 บทสรุป                  ดัง นั้น หากดูสภาพโดยรวมของกฎหมายฉบับนี ้ถือวาเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิ
ประชาชนมากกวาลิดรอนสิทธิ โดยมุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรท่ีนับวันจะทวีความ
รุนแรงมาก ข้ึน โดยมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิ และระบุโทษจําคุกและโทษปรับในทางกฎหมายกับพนักงาน
เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีเปดเผยขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต อยางไรก็ตาม การใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพโดยท่ีไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือใชอํานาจโดย มิชอบนั้น คงตองเปนหนาท่ีของหนวยงาน
รัฐท่ีตองเนนย้าํมาตรการดานจริยธรรม และประสิทธิภาพของบุคลากรมากกวาตัวบทกฎหมาย ประกอบกับการ
ใชมาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica และใหองคกรตางๆ ในอินเตอรเน็ตดูแลควบคุมตัวเอง (Self-
Regulation) การแกปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรจึงจะมีประสิทธิภาพ 


