ขอกฏหมายที่ควรทราบ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ลักษณะความผิดและบทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร#
พ.ศ. 2550 ประกอบดวย 13 มาตรา กลาวคือตั้งแตมาตราที่ 5 ถึงมาตราที่ 17 มีฐานความผิดครอบคลุมวาดวยการ
กระทําความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร# มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ฐานความผิด

โทษจําคุก

โทษปรับ

มาตรา 5
ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร#ทมี่ ีมาตรการป8องกันการเขาถึงโดย ไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 10,000 บาท
เฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน
มาตรา 6
ผูใดลวงรูมาตรการป8องกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร#ที่ผูอื่นจัดทํา ขึ้น
ไมเกิน 1 ป0
เป<นการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเป=ดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกผูอื่น
มาตรา 7
ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ที่มีมาตรการป8องกันการเขาถึงโดย ไมเกิน 2 ป0
เฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน
มาตรา 8
ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#เพื่อดัก รับ ไมเกิน 3 ป0
ไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบ คอมพิวเตอร#
และขอมูลคอมพิวเตอร#นั้น มิไดมีไวเพือ่ ประโยชน#สาธารณะหรือเพื่อใหบุคคล
ทัว่ ไปใชประโยชน#ได
มาตรา 9
ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมด หรือ ไมเกิน 5 ป0
บางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ของผูอื่นโดยมิชอบ
มาตรา 10
ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร# ไมเกิน 5 ป0
ของผูอื่น ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติ
ได
มาตรา 11
ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอร#หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส#แกบุคคลอื่นโดยปก ป=ด ไมมี
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเป<นการรบกวนการใช
ระบบคอมพิวเตอร#ของ บุคคลอื่นโดยปกติสุข

ไมเกิน 20,000 บาท

ไมเกิน 40,000 บาท

ไมเกิน 60,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ฐานความผิด

โทษจําคุก

โทษปรับ

มาตรา 12
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
(1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนัน้ จะเกิด ไมเกิน 10 ป0 ไมเกิน 200,000 บาท
ขึน้ ในทันที หรือในภายหลัง และไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม
3 ป0 ถึง 15 ป0 60,000 - 300,000 บาท
(2) เป<นการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูล
คอมพิวเตอร# หรือระบบ คอมพิวเตอร#ที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป<นกา
รกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร# หรือระบบคอมพิวเตอร#ที่มไี วเพื่อ
ประโยชน#สาธารณะ
10 ป0 ถึง 20 ป0 ไมมี
ถาการกระทําความผิดตาม (2) เป<นเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
มาตรา 13
ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเป<นเครื่อง ไมเกิน 1 ป0
มือ ในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 , 6, 7, 8, 9, 10 หรือมาตรา 11
มาตรา 14
ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้
ไมเกิน 5 ป0
(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร#ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ปลอมไมวาทั้งหมด
หรือบาง สวน หรือขอมูลคอมพิวเตอร#อันเป<นเท็จ โดยประการที่นา
จะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร#ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#อันเป<นเท็จ โดย
ประการที่นาจะเกิด ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอ
ใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร#ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ใด ๆ อันเป<นความ
ผิดเกี่ยวกับความมัน่ คง แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร# ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#ใด ๆ ทีม่ ีลักษณะ
อันลามก และขอมูลคอมพิวเตอร#นนั้ ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร#โดยรูอยูแลววาเป<นขอมูล
คอมพิวเตอร#ตาม (1) (2) (3) หรือ(4)
มาตรา 15
ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมี การกระทําความผิดตามมาตรา ไมเกิน 5 ป0
14 ในระบบคอมพิวเตอร#ที่อยูในความควบคุมของตน

ไมเกิน 20,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ฐานความผิด

โทษจําคุก

มาตรา 16
ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร# ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปอาจเขาถึงไดซึง่ ขอมูล ไมเกิน 3 ป0
คอมพิวเตอร#ทปี่ รากฏเป<นภาพของผูอื่น และภาพนัน้ เป<นภาพที่เกิดจากการ
สรางขึน้ ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#หรือวิธกี ารอืน่
ใด ทัง้ นีโ้ ดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนัน้ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชัง
หรือไดรับความอับอาย
ถาการกระทําตามวรรคหนึง่ เป<นการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอร#โดยสุจริต
ผูกระทําไมมีความผิด
มาตรา 17
ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ นี้ อกราชอาณาจักรและ
(1) ผูกระทําความผิดนัน้ เป<นคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิด
ไดเกิดขึน้ หรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(2) ผูกระทําความผิดนัน้ เป<นคนตางดาว และรัฐบาลไทย หรือคนไทย
เป<นผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ จะตองรับโทษ
ภายในราชอาณาจักร

โทษปรับ
ไมเกิน 60,000 บาท

