พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 : กฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพ
หรือรัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จ ?
ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ*
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มี
ผลบังคับใชนั้น กฎหมายฉบับนี้ไดรับการวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชนอยูมากมายหลายประเด็น แมวา
วัตถุประสงคในการออกกฎหมายฉบับนี้ จะมุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่เพิม่ ขึ้นอยางมากมายในปจจุบนั ก็ตาม ประเด็นที่ไดรบั การวิพากษวิจารณ
อยางหนักไดแก กฎหมายฉบับนี้ใหผูใหบริการตองจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จาก
ผูใชบริการทั่วไป เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิสวนบุคคลที่ระบุไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือไม
เพราะตองเปดเผยผูใชบริการวาเปนบุคคลใด การหามสงตอ (forward) ขอมูลที่ลามกอนาจาร การใหอํานาจแก
รัฐบาลในการปดหรือบล็อกเว็บไซท พูดงายๆ วา กฎหมายฉบับนี้คือ รัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จสําหรับสิทธิ
เสรีภาพของผูใชบริการในโลกไซเบอรสเปส หรือในโลกอินเตอรเน็ตหรือเปลา ดังนั้น ในบทความนี้ผูเขียนจะ
อธิบายถึงที่มาและวัตถุประสงคของการรางกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย และแนะนําแนวทางในการใช
กฎหมายฉบับนี้อยางมีประสิทธิภาพครับ
ที่มาและรายละเอียดของกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้ มีตนรางมาตั้งแตสมัยรัฐบาลคุณชวน หลีกภัย ใน
ป พ.ศ. 2540 จนมาถึงรัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับดังกลาวเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และคณะกรรมการวิสามัญไดแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของกฎหมายเกือบทั้งหมด
กอนออกมาบังคับใชในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 โดยสามารถแบงสาระสําคัญของกฎหมายออกเปน 6 สวน ดังนี้
1.
ฐานความผิดที่เกีย่ วของกับคอมพิวเตอร (มาตรา 5-16)
2.
การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ (มาตรา 26)
3.
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายใหม (มาตรา 18-21)
4.
เขตอํานาจของศาลในการพิจารณาคดี (มาตรา 17)
5.
อํานาจของ รมต. ไอซีที (มาตรา 20)
6.
บทกําหนดโทษสําหรับพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 22-24)
* กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย จํากัด, นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

1.

ฐานความผิดที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร (มาตรา 5-16)
ใน สวนฐานความผิดที่เกีย่ วกับการใชคอมพิวเตอรในกฎหมายฉบับนีน้ นั้ ทุกมาตรา เปนความผิดอาญาที่
ยอมความไมได ยกเวนมาตรา 16 (การตัดตอภาพโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส) โดยแบงแยกประเภทของ
ความผิดออกเปน 8 ประเภทหลักๆ คือ

ก. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร[1] และขอมูลคอมพิวเตอร[2] โดยมิชอบ (มาตรา 5 และมาตรา 7)
องคประกอบของความผิดตองประกอบดวย
1) การเขาถึง (Access) ระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Stand Alone
คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องคอมพิวเตอรเซิฟเวอร หรือมือถือ และอุปกรณใด ๆ ที่สามารถประมวลผล
ขอมูลคอมพิวเตอรได และ
2) การที่จะเปนความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 7 นั้น จะตองเปนการเขาถึงโดยมิชอบ[3] ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอรทมี่ ีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะหรือ “มาตรการรักษาความปลอดภัย” (เชน ระบบ User
Name, Password, ระบบ SSL, SET, ฯลฯ) นั่นเอง และ
3) ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้น มิไดมีไวสําหรับผูที่กระทําความผิด ตัวอยางเชน นาย
ก. แฮคเกอร ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเจาะระบบปองกันรักษาความปลอดภัยแบบ Firewall ของกระทรวงไอซีที
เพื่อแกไขขอมูลในเว็บไซทของไอซีที โดยที่กระทรวงไอซีทีไมไดอนุญาต ถือเปนความผิดตามมาตรา 5 และ
มาตรา 7
ขอที่นาสังเกตคือ มาตรา 5 และมาตรา 7 มุงเนนและใหความคุมครองกับ “ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสวนตัว”
ของ บุคคลที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรแตละเครื่องเปนสําคัญ ดังนั้น หากนายจาง เจาของ
องคกรภาครัฐหรือเอกชน หรือผูที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร (Computer Manager) ผู จัดการระบบคอมพิวเตอร
เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของลูกจาง หรือผูอื่น โดยเกินจากขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมายก็ถือ
เปนความผิดตาม กฎหมายฉบับนี้ดวย เชน นาย ข. เปนผูค วบคุมคอมพิวเตอรของบริษัท A เขาดูขอมูลสวนตัว
ของนางสาว B โดย ไมไดรบั อนุญาตก็ถือวาผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหลกู จางและผูใช
คอมพิวเตอรทงั้ หลายมีความมั่น ใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลมากขึ้น

ข. การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 6) มาตรานี้จะเอาผิดในกรณีที่
ผูที่เก็บรักษาหรือลวงรูถึงระบบปองกันรักษาความปลอดภัย (อาทิเชน ชื่อผูใชบริการ (User Name) และ
รหัสผาน (Password)) และ นําเอาขอมูลระบบรักษาความปลอดภัยดังกลาวไปเปดเผยโดยกอใหเกิดความ
เสียหาย ก็มีโทษตามกฎหมายฉบับนี้ ตัวอยางเชน นาย ก. เปนผูจัดการระบบคอมพิวเตอร และทราบรหัสผาน
และชื่อผูใชบริการของพนักงานและกรรมการของบริษัททั้งหมด และนําไปเปดเผยแกบุคคลภายนอก ก็ถือวา
เปนความผิดตามมาตรา 6 ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ กรณีที่แฮคเกอรเจาะระบบคอมพิวเตอรและนํา
รหัสผานหรือหมายเลขบัตรเครดิตที่ ไดจากการเจาะรหัสไปเผยแพรในเว็บไซทตางๆ ก็ถือเปนความผิดตาม
กฎหมายฉบับนี้เชนเดียวกัน
ค. การดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 8) มาตรานี้เขามาอุดชองโหวทางกฎหมายของ
มาตรา 74 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม[4] ซึ่งแตเดิมระบุความผิดไวเพียงการดักรับฟงทางโทรศัพท
หรือสื่อโทรคมนาคมโดยมิชอบตามกฎหมายเทานัน้ มาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนีใ้ หขยายความรวมถึงการ
กระทําทุกวิธที ี่ใชวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสง และ
ขอมูลนั้นมิไดมีไวใชเพื่อประโยชนสาธารณะ ตัวอยางของความผิดตามมาตรานี้ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการใช
เครื่องสแกนเนอรขโมยรหัสผานและขอมูลของบัตรเอที เอ็มและบัตรเครดิตของบุคคลอื่น รวมถึงการดักรับการ
สง sms mms อีเมล หรือขอมูลภาพเสียงใดๆ ที่สงผานระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่น (Sniffing หรือ
Interception) ในกรณีที่อาชญากรนั้นใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกรหัสผานหรือขอมูลบัตรเครดิตของผูอื่น นอกจากเปน
ความผิดตามมาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนี้แลว ยังอาจถือวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/1 –
269/7 – ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสอีกดวย

[1] “ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณ หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชือ่ มการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอืน่ ใด และแนวทาง
ปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดย อัตโนมัติ
[2] “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจ ประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสดวย
[3] “โดยมิชอบ” หมายถึง 1) การเขาถึงโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร 2) การเขาถึงที่เกินจากขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ตนเอง
ไดรับมอบหมาย 3) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรผูอื่นโดยไมมีเหตุโดยชอบตามกฎหมาย
[4]

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

อื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

ง. การทําลายแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูลทางคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 9 – มาตรา 10) ในกรณีที่อาชญา
กรทางคอมพิวเตอรทําการแกไขเปลี่ยนขอมูลทางคอมพิวเตอร หรือปลอยไวรัสคอมพิวเตอร โปรแกรม
Malware อาทิเชน Trojan Horse, Worm, Mail Bomb เขาสูระบบคอมพิวเตอรผูอื่น ถือวาเปนความผิดตามมาตรา
9 แตหากการกระทําดังกลาวทําใหระบบคอมพิวเตอรถูกชะลอขัดขวางจนไมสามารถทํางานเปนปกติได อาทิ
เชน การทํา DOS (Denial – of – Service) ถือวาเปนความผิดตามมาตรา 10
นอก จากนี้ หากการกระทําดังกลาวขางตนทําใหประชาชนเสียหาย หรือเปนการทําลายบริการทางสาธารณะ
หรือทําใหบุคคลอื่นเสียชีวิต หรือทําลายความมั่นคงของประเทศ ก็จะมีบทเพิ่มโทษในมาตรา 12
จ. ความผิดเกี่ยวกับการสงอีเมลขยะ (มาตรา 11) การสงอีเมลขยะ ไมวาจะสงในรูปแบบอีเมล sms mms
หรือรูปแบบอื่นใด หากสงโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาดังกลาว[1] และการสงดังกลาวรบกวนระบบ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยปกติสุข มีโทษปรับอีเมล หรือ sms ขอความละ 100,000 บาท
ฉ. การเผยแพรชดุ คําสัง่ ที่ใชกระทําความผิด (มาตรา 13) กฎหมายฉบับนี้ลงโทษผูที่สนับสนุนใหมีการ
กระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 โดยการจัดหาเผยแพรโปรแกรมชุดคําสั่งที่ใชกระทําความผิด เพื่อปอง
ปรามเว็บไซทตางๆ ที่ใหบริการดาวนโหลดซอฟทแวรเพื่อใชกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
ช. การเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่ผิดกฎหมาย (มาตรา 14 – 15) กฎหมายในสวนนี้จะเอาผิดในกรณีที่
บุคคลโดยทั่วไป นําเขาสู เผยแพร สงตอ เว็บไซทหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีขอมูลคอมพิวเตอร ที่ปลอม เปน
เท็จ ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือความผิดเกีย่ วกับการกอการ
ราย ตามประมวลกฎหมายอาญา และขอมูลคอมพิวเตอรทมี่ ีลักษณะลามกอนาจาร โดยระบุโทษปรับไวสูงถึง 5
ป และปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนัน้ การสงตอ sms หรือ e-mail ที่มีขอมูลดังกลาวอยูก ็ผิด
กฎหมายฉบับนี้
ผูใหบริการ[2]ที่เปนบริษัทตางๆ ที่ใหบริการระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอื่นก็มีหนาที่ตองตรวจสอบการใช
คอมพิวเตอรของลูกจางหรือลูกคาของตน (Monitoring Duty) มิฉะนัน้ อาจมีความผิดเชนเดียวกับผูใ ช
ขอมูลคอมพิวเตอรได

ซ. ความผิดเกี่ยวกับการตัดตอภาพผูอ ื่นดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 16) มาตรานี้เปนเพียงมาตรา
เดียวที่เปนความผิดอาญาที่ยอมความได โดยระบุโทษกับบุคคลที่ตัดตอ ดัดแปลง สรางขึ้น ซึ่งภาพผูอื่นและทํา
ใหบุคคลอื่นนัน้ เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรืออับอาย ซึ่งจะปรับใชกับกรณีภาพตัดตอของดาราหรือ
ผูมีชื่อเสียงตางๆ ที่มักจะตัดตอเพื่อความสนุกสนานหรือใชทําใหบุคคลดังกลาวไดรบั ความอับอาย
2.
การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (มาตรา 26) มาตรานี้ใชแกปญหาการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส (e-evidence accumulation) ที่ อาชญากรใชในการกระทําความผิด ซึ่งตามปกติการดําเนินคดีกับ
อาชญากรทางคอมพิวเตอรนนั้ เจาหนาที่ตํารวจตองรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานเพือ่ พิสูจนวาผูกระทําความ ผิด
นั้นกระทําความผิดจริงโดยตองรวบรวมพยานหลักฐาน ไดแก ขอมูลการเขาสูระบบอินเตอรเน็ตผานระบบ
โทรศัพท (ไมวา แบบ Modem หรือ Leased Line) ขอมูลที่สงผานระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ (ISP) หรือ
Log File ซึ่งขอมูลดังกลาวจะแสดงถึงเสนทางและรายละเอียดการใชขอ มูลคอมพิวเตอรของผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตแตละราย ซึ่งก็คอื “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ของกฎหมายฉบับนีน้ ั่นเอง เหตุทตี่ องมีมาตรา
26 เพราะวา กอนหนากฎหมายฉบับนี้ใชบงั คับ ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการโทรศัพทบางราย
ไมใหความรวมมือในการสงมอบขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอรโดยอางวาไมไดจัดเก็บไว ทําใหกฎหมายฉบับนี้
ตองระบุใหผูใหบริการตองจัดเก็บขอมูลจราจร คอมพิวเตอรอยางนอย 90 วัน มิฉะนั้นอาจมีโทษปรับไมเกิน
500,000 บาท
ในทางปฏิบัตกิ ระทรวงไอซีทีไดออกประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยผอนผันระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ใหแกบุคคล 3 กลุม กลาวคือ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายภาพและเสียง อาทิเชน ผู
ใหบริการมือถือ AIS DTAC Truemove มีระยะเวลา 30 วัน (นับแตวนั ที่ 23 สิงหาคม 2550) ขณะที่ผใู หบริการ
เขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยทั่วไป บริษัท หางราน องคกร มีระยะเวลาผอนผัน 180 วัน สวนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟและเกมสออนไลนใหระยะเวลาผอนผันถึง 1 ป

[1] “ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสง” หมายถึง การปลอมแปลง e-mail address, IP Address ที่แทจริง
[2] “ผูใหบริการ” หมาย ถึง (1) ผูใหบริการแกบุคคลอืน่ ในการเขาสูอินเตอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอืน่ (2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น

3. อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายใหม (มาตรา 18 – 21 และมาตรา 27) กฎหมายฉบับนี้ ได
แตงตั้ง “พนักงานเจาหนาที่ (Cyber Cop)” ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการสืบสวน
สอบสวนและนิติเวชวิทยา (Computer Forensic) โดยใหอํานาจในการเรียกผูใหบริการใหสงคําชี้แจงหรือสง
มอบขอมูล คอมพิวเตอรและขอมูลจราจรคอมพิวเตอรเมือ่ พนักงานเจาหนาที่พบวามีการ กระทําความผิดเกิดขึ้น
ได โดยไมตองขออํานาจจากศาล เวนแตการทําสําเนาการทําขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร การ
ถอดรหัส การยึดอายัตระบบคอมพิวเตอร จะตองไดรับอํานาจจากศาลเทานั้น
4. เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (มาตรา 17) กฎหมาย ฉบับนี้ยังใหอํานาจพิเศษกับศาลในการรับ
พิจารณาคดีในกรณีที่ผูกระทําความผิด เปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยรองขอ และตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรได (Arm’s Length Doctrine) อาทิเชน กรณีเว็บไซท youtube.com ที่เผยแพรขอความหรือวีดีโอ
คลิปที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หากรัฐบาลไทย หรือคนไทยรองขอ ศาลไทยก็มีอํานาจรับพิจารณาคดีกับบุคคล
ดังกลาวได
5. อํานาจของรัฐมนตรีไอซีทีในการปดหรือบล็อกเว็บไซท (มาตรา 20) การปดหรือบล็อกเว็บไซทที่เปนที่
กังวลของสื่อทั้งหลายวาจะละเมิดสิทธิ สวนบุคคลหรือไมนั้น กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจพนักงานเจาหนาทีว่ า
อาจปดหรือบล็อกเว็บไซทได แตตองผานกระบวนการกลั่นกรองถึง 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 มีการกระทําความผิดที่กระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรเฉพาะที่ระบุไวในภาค 2
ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 ของประมวลกฎหมายอาญา[1] หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน[2] ซึ่งเมื่อพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอมูลไดแลว จะตองสงมอบขอมูลดังกลาวใหรัฐมนตรี
กระทรวงไอซีทีพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 รัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีพิจารณาแลวมีเหตุอันสมควรก็จะยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อสั่งให
ปดหรือบล็อกเว็บไซท

[1] ไดแก ความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย
[2] ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการพนันขันตอ ภาพลามกอนาจาร ยาเสพติด ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3 ศาลจะพิจารณาคํารองของรัฐมนตรีไอซีทีและพยานหลักฐานทั้งหมด และมีคําสั่งอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหมกี ารปดหรือบล็อกเว็บไซท การปดหรือบล็อกเว็บไซทในกรณีที่เกีย่ วของกับความมั่นคงหรือการกอ
การราย (State Security) นั้น เปนที่ยอมรับกันโดยสากลแมแตกฎหมาย the Patriot Act ของอเมริกาก็ใหอํานาจ
ดังกลาวไวเชนกัน อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ไมไดใหอํานาจรัฐบาลในการปดหรือบล็อกเว็บไซททาง
การเมือง
6. บทกําหนดโทษสําหรับพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 22 – 24) กฎหมาย ฉบับนี้กําหนดโทษทางอาญา ทั้ง
โทษจําคุกและโทษปรับกับพนักงานเจาหนาที่ที่เปดเผยหรือสงมอบขอมูล คอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตทั้งโดยประมาทและ โดยเจตนา และยังเอาผิดกับผูที่ลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่นํามา เปดเผยโดยมิชอบดวย
บทสรุป
ดัง นั้น หากดูสภาพโดยรวมของกฎหมายฉบับนี้ ถือวาเปนกฎหมายที่คุมครองสิทธิ
ประชาชนมากกวาลิดรอนสิทธิ โดยมุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงมาก ขึ้น โดยมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิ และระบุโทษจําคุกและโทษปรับในทางกฎหมายกับพนักงาน
เจาหนาทีแ่ ละเจาหนาที่ ของรัฐที่เปดเผยขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรบั อนุญาต อยางไรก็ตาม การใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพโดยที่ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือใชอํานาจโดย มิชอบนั้น คงตองเปนหนาที่ของหนวยงาน
รัฐที่ตองเนนย้าํ มาตรการดานจริยธรรม และประสิทธิภาพของบุคลากรมากกวาตัวบทกฎหมาย ประกอบกับการ
ใชมาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica และใหองคกรตางๆ ในอินเตอรเน็ตดูแลควบคุมตัวเอง (SelfRegulation) การแกปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรจึงจะมีประสิทธิภาพ

