
 

การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชช่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุลธิดา อาธิเจริญสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2559 





 

บทคัดยอ 

 
ช่ือวิทยานิพนธ  การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่ง 

ช่ือผูเขียน  นางสาวกุลธิดา อาธิเจริญสุข 

ช่ือปริญญา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ปการศึกษา  2559 

 

 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในปจจุบันพัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยมีความ

รายแรงและสะดวกรวดเร็วท้ังยังแนบเนียนกวาอาชญากรรมแบบเดิม โดยใชเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยาง

รวดเร็วเปนเครื่องมือ อาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีหลากหลายและทวีความรุนแรงกอใหเกิด

ความเสียหายมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง (Phishing) ได

กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาลรวมไปถึงขัดตอหลักความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สําหรับการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษา

แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรและฟชชิ่ง 2. ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับ     

ฟชชิ่งของประเทศไทยและตางประเทศ 3. วิเคราะหถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมาย มาตรการตางๆ 

บทลงโทษ คาเสียหาย และสิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเก่ียวของ และ 4. นําเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ 

 วิธีการศึกษา วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาถึงขอบกพรองของกฎหมายอันเก่ียวเนื่องกับ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง ในสวนท่ีเปนกฎหมายสารบัญญัติ อันเปนสาเหตุท่ี

กอใหเกิดปญหา อุปสรรค ขอขัดของในการบังคับใชของ 1. ประมวลกฎหมายอาญา 2. พระราช 

บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 3. รางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 4. รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา

แลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558 และ 6. รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) นอกจากนี้ ก็ยังศึกษาหา

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางดานอ่ืนๆ ของนานาอารยะประเทศเพ่ือแสวงหาแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขกฎหมายและกําหนดมาตรการอ่ืนๆ 
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 จากการศึกษา พบวากฎหมายสารบัญญัติของไทยท่ีมีอยู สามารถใชบังคับไดกับอาชญากรรม

คอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่งไดเพียงบางสวน อันเนื่องจากอาชญากรรมประเภทนี้มีรูปแบบข้ันตอน

ตางจากอาชญากรรมการกระทําความผิดแบบดั้งเดิม และการตีความของบทบัญญัติของกฎหมาย

สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีผิดเจตนารมณท่ีแทจริง ฉะนั้นจึงควรบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน โดยผูเขียนเห็นวาควรนํากฎหมายฟชชิ่งของรัฐเทนเนสซีมาประยุกตใช ซ่ึงมีหลักการคลาย

กับรัฐนิวยอรก รัฐแคลิฟอรเนีย และรัฐยูทาห แตของรัฐเทนเนสซี มีความละเอียดกวาเนื่องจาก

สามารถปรับใชไดกับการกระทําความผิดฐานฟชชิ่งในทุกข้ันตอนรวมไปถึงการฟารมม่ิง และการ

พยายามกระทําความผิดถือเปนความผิด ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการท่ีผูเสียหายมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมจากคาเสียหายท่ีแทจริงได ซ่ึงกฎหมายไทยเปนบทบัญญัติทางอาญา จึงควรมี

การกําหนดพิจารณาแกไขเพ่ิมโทษปรับเปนจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับ เนื่องจากเม่ือเวลาผาน

ไปอัตราโทษปรับหากมีการกําหนดจํานวนอาจมีการลดคาไปตามกาลเวลา รวมถึงสิทธิในการ

ดําเนินคดีของผูมีสวนเก่ียวของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการฟชชิ่ง ซ่ึงไมไดมีเพียงแตผูเสียหายท่ีเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเจาของทรัพยเทานั้น แตยังคงมีบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการ

ใหบริการอินเทอรเน็ต เจาของเว็บไซต เจาของเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคาและฟชชิ่งเปน

ความผิดท่ีกระทบตอสวนรวม ควรถือการการะทําดังกลาวเปนความผิดตอรัฐโดยตรง เพ่ือใหการ

บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งไดประโยนชนสูงสุดและรักษาไวซ่ึงระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลัง

กาวสูยุคดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยางม่ันคงและปลอดภัย 
 



 

ABSTRACT 
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Nowadays Computer Crime developed from traditional crime that it got more 

violence and convenience than traditional crime. Technology is used as a tool to 

commit a Computer Crime. Nowadays Computer Crime had various pattern and 

more damages especially Computer Crime about Phishing that economic damages 

including contrary to public order and good morals. This thesis aimed to study 1. 

Concept of Computer Crime and Phishing 2. Thailand and International laws related 

Phishing 3. analyzed for amendment laws, measures, penalty, damages and right to 

prosecution 4. recommended amendment laws about Phishing in Thailand. 

 This thesis studied in mistake of laws related Computer Crime about Phishing 

in substantive law that cause of enforcement problems in 1. The Criminal Code 2. 

Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007) 3. Draft of Computer-related Crime Act 

B.E. .… by Ministry of Digital Economy and Society  4. Draft of Computer Act by ETDA 

2556  5. Draft of  Computer-related Crime Act B.E. …. by Office of the Council of 

State (No. 919/2558) and 6) Draft of Computer-related Crime Act B.E. … by National 

Legislative Assembly meeting No. 26/2559. Furthermore, studied law and other 

measures of other country to find the way to amendment law and other measures. 

 The result is Thailand’s substantive law got some enforcement with 

Computer Crime about Phishing because it different from traditional crime and 

interpret law affect to enforcement wrong spirit of law. So Thailand shall improve 

Computer-related Crime Act B.E. 2550 with inclusive and effective. In author opinion, 

Thailand shall applicable Tennessee laws. Phishing laws of Tennessee State concept 
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like New York City, California State and Utah State. Law of Tennessee State can 

adjust enforcement with all process of Phishing including Pharming and criminal 

attempts is guilty and injured person got right to claim extra damages from real 

damages. Which Thailand law is a criminal provisions, so should be amended 

Thailand law shall heavier fine as much as interest because the fine shall debase 

getting to be changed by time. Besides, web site owner, web page owner, trade mark 

owner and Phishing that affect to social shall be public offence. For law enforcement 

about Phishing more effective and keep economic system of Thailand and social 

security. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

   

ในอดีตจนกระท่ังปจจุบันมนุษยมีวิวัฒนาการดําเนินชีวิตผานการดํารงชีวิตมาในรูปแบบตางๆ

ตามยุคตามสมัยซ่ึงการดํารงชีวิตในแตละยุคท่ีไมเหมือนกัน อาจจะมีคลายกันบางแตก็ไมเหมือนกัน

เสียท้ังหมด ซ่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้นตองมีการประสบพบเจอกับเรื่องหรือปญหาตางๆ ทําให

มนุษยเกิดการคิดเพ่ือแกปญหา เริ่มแรกอาจจะคิดแกปญหาเฉพาะหนากอนแลวจากนั้นจึงมีการ

พัฒนาและตอยอดความคิดนั้นใหสามารถแกปญหาไดดีข้ึนกวาเดิม จนสามารถแกปญหานั้นไดและ

มนุษยก็มีการคิดอยูตลอดเวลา ทําใหมนุษยมีพัฒนาการ เกิดความคิดประดิษฐในเรื่องตางๆ            

ซ่ึงมีมากมายตามยุคสมัยของมนุษย เทคโนโลยีเองก็เปนสิ่งหนึ่งท่ีเกิดจากความคิดและการพัฒนาข้ึน

ของมนุษย เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน รวมท้ังมีการพัฒนา

ความสัมพันธกับตางประเทศซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการนําและพัฒนาเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน         

ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน  

ภาวะสังคมยุคปจจุบันมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเกิดข้ึน บงชี้วากาวสูยุคสารสนเทศรวมไปถึงการสื่อสาร

ท่ีไรพรมแดน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดถูกนํามาประยุกตงานตางๆ มากข้ึน ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมี

การพัฒนาเปนอยางมากและในการดําเนินชีวิตในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีเขามามีสวนเก่ียวของมากมาย 

ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีในดานตางๆ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตเปนแหลงท่ีใชในการเก็บขอมูลจํานวนมากท่ีสามารถคนควา และรับสงขอมูลไป

มา ระหวางกันได อินเทอรเน็ตจึงมีประโยชนสําหรับยุคสังคมและขาวสารอยางในปจจุบันเปนอยาง

มาก อินเทอรเน็ตจะทําหนาท่ีเหมือนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ สงขอมูลท่ีเราตองการมาใหถึง

บานหรือท่ีทํางานภายในไมก่ีนาที จากแหลงขอมูลท่ัวโลกซ่ึงเปนประโยชนท้ังในดานธุรกิจในการ

ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ้ือขายสินคา ธุรกรรมทางการเงิน เปนแหลงความรูขนาดใหญ

ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการศึกษาคนควาหาความรู รวมไปถึงใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ อยางไรก็

ตามก็มีผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากประโยชนของเทคโนโลยีเหลานี้โดยเปนอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ 
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อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในปจจุบันพัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยมีความ

รายแรงและสะดวกรวดเร็วท้ังยังแนบเนียนกวาอาชญากรรมแบบเดิมในการกออาชญากรรม โดยใช

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางรวดเร็วเปนเครื่องมือ อาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีหลากหลายและ

ทวีความรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในรูปแบบฟ

ชชิ่ง   ไดกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาล รวมไปถึงขัดตอหลักความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน สถาบันโพเนมอน (Ponemon Institute) เคยทําการ

สํารวจนักทองอินเทอรเน็ตชาวสหรัฐจํานวน 1,335 คน พบวา 7 ใน 10 เคยหลงเขาไปในเว็บไซต

ปลอม และมากกวา 15 เปอรเซ็นต หลงกลปอนขอมูลทางการเงินของตนเอง เชน เลขท่ีและรหัสบัตร

เครดิตลงไปดวย นอกจากนั้นยังพบวา 35 เปอรเซ็นตของผูถูกสํารวจไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี

เปนฟชชิ่ง (Phishing Mail) สัปดาหละ 1 ครั้งเปนอยางต่ํา โดยมีการประมาณตัวเลขความเสียหายท่ี

เกิดจากปรากฏการณดังกลาวไวสูงถึง 500 ลานเหรียญสหรัฐ1  ฟชชิ่งหลอกลวงทําใหผูเสียหาย

สูญเสียเงินท่ีเก็บมาท้ังชีวิต2  สําหรับในประเทศไทยในป พ.ศ. 2554 สถิติภัยคุกคามมากท่ีสุด คือ ภัย

คุกคามประเภทการฉอฉลฉอโกงหรือหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน (Fraud) ซ่ึงแทบจะท้ังหมดเปนเรื่อง

เก่ียวกับฟชชิ่ง3
   

ฟชชิ่ง (Phishing) คือท่ีใชเรียกลักษณะการหลอกลวงโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

หรือหนาเว็บไซตปลอมเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลจริง เชน รหัสผูใชงาน รหัสผาน หรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ 

เพ่ือนําขอมูลจริงท่ีไดไปใชในเว็บไซตจริงโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของท่ีแทจริง ซ่ึงสรางความ

เสียหายในดานการเงินเปนอยางมาก เม่ือพิจารณาข้ันตอนใหญๆของฟชชิ่ง เปนดังนี้ ข้ันตอนแรกมี

การวางแผนคนหา รวบรวมขอมูลเบื้องตนของผูเสียหาย ข้ันตอนท่ีสองเปนสรางเว็บไซตปลอมท่ีมี

ลักษณะเหมือนจริง เพ่ือใชเก็บขอมูลโดยอาจจะมีหนาเว็บเพจท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง 

รวมท้ังอาจจะมีการสรางจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนจริงอีกดวย ข้ันตอนท่ีสาม   

อาชญากรหรือผูท่ีกระทําความผิดในรูปแบบฟชชิ่งท่ีเรียกวา ฟชเชอร (Phisher) จะสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสออกไปยังผูเสียหายซ่ึงอาจเปนลูกคาของธนาคารหรือบริการทางอินเทอรเน็ต          

โดยบางครั้งอาจจะไมใชลูกคาของธนาคาร หรือบริการแหงนี้ แตกลับมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสสงมา

                                                           
1 เรื่องจริงเตือนภัยระวังเปนเหย่ือ Phishing Mail, ยอหนาท่ี 4, คนวันท่ี 24 เมษายน 

2557 จาก http://variety.thaiza.com/detail_72458.html 
2 Phishing!, Retrieved December 4, 2013 from http://poljurisprudence.blog 

spot.com/2006/04/phishing.html?zx=f1a30fb8e8bf3d79 
3 รูจัก Phishing และการปองกัน, ยอหนาท่ี 1, คนวันท่ี 22 ธันวาคม 2556 จาก https:// 

www.thaicert.or.th/papers/general/2012/pa2012ge007.html 



3 
 

ทําใหผูเสียหายทราบไดทันทีวาเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนฟชชิ่งอยางแนแท และเม่ือผูเสียหาย

กรอกขอมูล เชน รหัสผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ บนเว็บไซตปลอม ก็จะเปนการไดมา

ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ ข้ันตอนท่ีสี่นําขอมูลซ่ึงเปนขอมูลจริงของผูเสียหายท่ีไดไปใชในการ

เขาถึงเว็บไซตจริงโดยไมไดรับอนุญาต หรือสรางความเสียหายในดานอ่ืนๆ เชน ดานการเงิน ทําให

เกิดความเสียหายโดยงายกวาสมัยกอนเปนอยางมาก ท้ังมีความสะดวกรวดเร็วในการกระทําความผิด

และสรางความเสียหายท่ีมีมูลคามากกวา 

จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชกลไกทางกฎหมายเพ่ือควบคุมเพ่ือปองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งใหลดนอยลง แมในปจจุบันจะมีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใชบังคับ แตการกระทําความผิดก็ไมไดลดนอยลงแตกลับ

เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังยังมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอีกดวย  

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงเนนศึกษาถึงความบกพรองของการบังคับใชกฎหมาย ในสวนของ

กฎหมายสารบัญญัติ ท่ีไมสามารถบังคับใชถึงการกระทําความผิดในรูปแบบฟชชิ่งไดอยางมี

ประสิทธิภาพเปนประเด็นหลัก ซ่ึงจะพบวาไมมีบทบัญญัติท่ีบัญญัติไวอยางชัดแจงท่ีบังคับใชกับการ  

ฟชชิ่งโดยตรงท้ังในสวนของประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .… เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 ราง

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ.2556 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่อง

เสร็จท่ี 919/2558 และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) จึงเกิดปญหาในการตีความของการนําบทบัญญัติ

มาบังคับใช  

ในสวนของกฎหมายอาญายังมีความเขาใจในเรื่องขอมูลสวนบุคคลวาไมเปนทรัพยตาม

บทบัญญัติในปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิดชองวางเปนปญหาในการปรับบังคับใชกฎหมาย และในสวนของ

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยการฟชชิ่งวาจะใชมาตราใดในการปรับ

บังคับใช  นอกจากนี้ ยังมีผู ใหความเห็นไววา หากมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14(1)               

ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แลว การกระทํา

ดังกลาวยังอาจเปนความผิดท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร การทํา

เอกสารเท็จ และความผิดฐานอ่ืนๆ ดวย หากการกระทําดังกลาวเขาองคประกอบในเรื่องของความผิด
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ในประมวลกฎหมายอาญาแตละมาตรา4  หรืออาจเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาขอหา

ฉอโกง5 ตามมาตรา 3416 

สําหรับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 

14(1) มีวัตถุประสงคมุงเอาผิดการทําเว็บไซตปลอมเพ่ือหลอกลวงผูบริโภค หรือ ท่ีเรียกวา ฟชชิ่ง     

แตเนื่องจากกฎหมายวางหลักวา ผูใด. . . นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ทําให

มาตรานี้ถูกตีความไปใชลงโทษการแสดงขอความหม่ินประมาท หรือการใสความกันบนโลกออนไลน 

ซ่ึงเปนการบังคับใชท่ีผิดวัตถุประสงค และกระทบตอการใชเสรีภาพในการแสดงออกอยางมาก7  

โดยในสวนรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .…      

เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 ท่ีมีหลักการและเหตุผลเพ่ือ

แกปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550    

ในปจจุบันท่ียังไมครอบคลุมเหมาะสมแตก็มิไดแกบทบัญญัติในสวนของการกระทําความผิดในรูปแบบ

ฟชชิ่ง 

ในสวนรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ.2556 มาตรา ... ผูใดนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงท้ังหมดหรือ

บางสวน ทําใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงและทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลโดยประการ

ท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ. . . ซ่ึงเปนบัญญัติใหความผิดของฟชชิ่งชัดเจนข้ึนแตก็ยังคงเปนเพียงรางพระราชบัญญัติใน

                                                           
4 ไพบลูย อมรภิญโญเกียรติ, คําอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 2550 (กรุงเทพมหานคร:     

โปรวิชั่น, 2553), หนา 64. 
5 มาตรา 341 “ผูใด โดยทุจริต หลอกลวง ผูอ่ืน ดวยการแสดง ขอความ อันเปนเท็จ หรือ 

ปกปดขอความจริง ซ่ึง ควรบอกใหแจง และ โดยการหลอกลวง ดังวานั้น ไดไป ซ่ึง ทรัพยสิน จาก ผู

ถูกหลอกลวง หรือ บุคคลท่ีสาม หรือ ทําให ผูถูกหลอกลวง หรือ บุคคลท่ีสาม ทํา ถอน หรือ ทําลาย 

เอกสารสิทธิ ผูนั้น กระทําความผิด ฐานฉอโกง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน สามป หรือ ปรับไมเกิน 

หกพันบาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ” 
6 ภิรัชญา วีระสุโข, กฎหมายเกี่ยวกับ Phishing Scam การหลอกลวงบนอินเทอรเน็ต,   

คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 จาก http://www.gotoknow.org/posts/312073 
7 ศูนยขอมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว, พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ มาตรา 14(1) ยา

แรงผิดขนานสําหรับการหม่ินประมาทออนไลน, คนวันท่ี 12 มีนาคม 2558 จาก http://free 

dom.ilaw.or.th/blog/CCA1401 
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ภาคประชาชนเทานั้น ท้ังยังพบวาการครอบคลุมการกระทําความผิดไปถึงไดขอมูลสวนบุคคลแตความ

รับผิดกับบทลงโทษกลับนอยลงกวาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร   

พ.ศ. 2550 

สําหรับรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....            

ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558 กําหนดใหยกเลิก

ความในมาตรา 14 เดิมและใหใชความวา ผูใดโดยทุจริตนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูล 

คอมพิวเตอรอันเปนเท็จทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงเปนการรวมความผิดไปตลอดจนทําใหได

ไปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลอันเปนความผิดสําเร็จของฟชชิ่งแตความรับผิดกับบทลงโทษกลับ

นอยลงกวาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และเปน

ความผิดอันยอมความได รวมถึงมีการเพ่ิมบทหนักหากการนําเขาสู ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน 

และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับ

ประชุม สนช.ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) กําหนดใหยกเลิกความในมาตรา 14 เดิมและวางหลัก

วา     ผูใด. . .โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไม

วาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก

ประชาชน แตถาการกระทําความผิดดังกลาว มิไดกระทําตอประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใด

บุคคลหนึ่งผูกระทํา ผูเผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและใหเปนความผิดอันยอมความได ซ่ึงหลักการ

คลายกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แตเพ่ิมเติม

ทุจริตหรือโดยหลอกลวง และหากเปนการกระทําตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมใชกระทําตอประชาชน

บทลงโทษกลับนอยลงกวาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

และเปนความผิดอันยอมความได 

ท้ังยังมีประเด็นในเรื่องบทลงโทษและคาเสียหาย รวมถึงสิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวน

เก่ียวของเปนประเด็นท่ีนาสนใจในเรื่องฟชชิ่ง  

ดังจะเห็นไดวาความไมครอบคลุมถึงการกระทําความผิดในการฟชชิ่งท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมี

ขอบกพรองอยูมากซ่ึงขอบกพรองท้ังหมดลวนแตเปนปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช รวมไปถึง

มาตรการตางๆ ทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆเพ่ือนํามากําหนดแนวทางปรับปรุง แกไขใหเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจะทําใหสามารถปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวการ     

ฟชชิ่งไดอยางเปนผล 
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สวนในตางประเทศนั้น การลงโทษผูกระทําผิดท่ีฟชชิ่งไดมีกฎหมายท่ีนาศึกษา ไดแก 

ประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมัน (GERMAN CRIMINAL CODE) กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศอินเดีย (The Information Technology Act, 2000) รางกฎหมายปองกัน  

ฟชชิ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา (Anti-Phishing Act) กฎหมายธุรกิจท่ัวไปของรัฐนิวยอรก (New 

York General Business) ประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพของแคลิฟอรเนีย ของรัฐแคลิฟอรเนีย 

(2012 California Codes BPC - Business and Professions) กฎหมายของรัฐเทนเนสซี (AN ACT 

to amend Tennessee Code Annotated) และกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห 

(UTAH E-COMMERCE INTEGRITY ACT 2010 GENERAL SESSION STATE OF UTAH) 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรและฟชชิ่ง 

2. เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับฟชชิ่งของประเทศไทยและตางประเทศ  

3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมาย มาตรการตางๆ บทลงโทษ คาเสียหาย 

และสิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเก่ียวของ 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งของประเทศไทยใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาถึงขอบกพรองของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ในสวนท่ีเปนกฎหมายสารบัญญัติ อันเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา 

อุปสรรค ขอขัดของในการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาว รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 

รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ.2556 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 

919/2558 และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....         

ฉบับประชุม สนช.ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) ท้ังยังศึกษาประมวลกฎหมายอาญา อันเก่ียวเนื่อง

กับฟชชิ่ง นอกจากนี้ก็ยังศึกษาหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางดานอ่ืนๆ ของนานาอารยะ

ประเทศเพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1.4  สมมติฐาน 

 

แมในปจจุบันประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แลวก็ตามแตเนื่องจากฟชชิ่งมีความซับซอนทําใหกฎหมายท่ีใช

บังคับในปจจุบันไมครอบคลุมไปถึงฟชชิ่งท้ังกระบวนการ อีกท้ังขาดความเขาใจทําใหมีอุปสรรค

มากมายในการปรับใชกฎหมาย พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมสามารถควบคุมการฟชชิ่งไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและการดําเนินคดี

กับผูกระทําความผิดในลักษณะนี้ใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

1.5  วิธีการศึกษา 

 

การดําเนินการวิจัยในลักษณะเชิงเอกสาร (Documentary  Research) เปนหลัก โดยศึกษา

คนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ซ่ึงจะไดจากหนังสือ วิทยานิพนธ บทความ เอกสารของ

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมขอมูลจากอินเทอรเน็ตท่ีเก่ียวของท้ังหลาย เพ่ือนํามาศึกษา ทําความ

เขาในเก่ียวกับเรื่องตางๆ แลวจึงนํามาวิเคราะหแลวเปรียบเทียบไวอยางเปนระบบ  

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

1. ทําใหทราบถึงความเปนมา ความหมาย รวมไปถึงความสําคัญของอินเทอรเน็ต           

อันกอใหเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

2. ทําใหทราบถึงความหมาย วิวัฒนาการของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรรวมถึงขอ

แตกตางระหวางอาชญากรรมคอมพิวเตอรและอาชญากรรมแบบเดิมตลอดจนรูปแบบของ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยเฉพาะในรูปแบบฟชชิ่ง  

3. ทําใหทราบถึงความเปนมาและหลักการของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 รวมไปถึงความสามารถในการนํามาบังคับใชและจัดการกับการ     

ฟชชิ่งไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม 

4. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปน ประมวล

กฎหมายอาญา รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอ

โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ        

สพธอ. 2556 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จ ท่ี  919/2558 และ ราง
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับประชุม สนช.ครั้งท่ี 

26/2559 (อ.พ.28/2559)  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการฟชชิ่งท่ีนํามาบังคับใชและจัดการกับการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งเพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 



 

บทท่ี 2 

 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชช่ิง  

 

2.1 ความหมายและวิวัฒนาการของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

 

2.1.1 ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

0คําวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือ Computer Crime ในภาษาอังกฤษมีคําเรียกได

หลายอยางซ่ึงยังคงมีความหมายไปในทํานองเดียวกัน เชน Computer-Related Crime, Computer 

Fraud, Cyber Crime, E-Crime, Information Technology Crime, Online Crime, High-Tech 

Crime, Computer Misuse และ Computer Abuse เปนตน0

8 

0โดยท่ัวไปเขาใจวาวาอาชญากรรมคอมพิวเตอร เปนการกออาชญากรรมท่ีใชคอมพิวเตอรใน

การกระทําความผิดซ่ึงแทจริงแลว การกออาชญากรรมคอมพิวเตอรอาจไมใชอาชญากรรม

คอมพิวเตอรในทุกกรณี ซ่ึงการทําความเขาใจถึงลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอรวามีลักษณะ 

ของการกระทําเชนไร ก็ควรตองศึกษาและทําความเขาใจถึงความหมายลักษณะของอาชญากรรม

คอมพิวเตอรกอน  

0ซ่ึงตางประเทศไดนิยามความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไวเปนครั้งแรกใน คูมือ

ความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Resource Manual (1979)) ใหความหมายอยางกวางๆ

วา การกระทําใดใดอันละเมิดตอกฎหมายท่ีใชความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนปจจัยสําคัญ

เพ่ือใหการฟองรองดําเนินคดีบรรลุผล0

9 

0สวนกลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร ใหความหมายวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปน

การกระทําท่ีผิดกฎหมายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอรและขอมูล

                                                           
8 องอาจ เทียนหิรัญ, อาชญากรรมคอมพิวเตอร: การกําหนดฐานความผิดทางอาญา

สําหรับการกระทําตอคอมพิวเตอร (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), หนา 11.  
9 พิชยุตม คูณทอง, การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดบนอินเทอรเน็ต: ศึกษาเฉพาะกรณี

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), หนา 40. 
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ที่อยู บนระบบดังกลาว สวนในมุมมองที่กวางขึ้น อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื ่องกับคอมพิวเตอร

หมายถึงการกระทําท่ีผิดกฎหมายใดๆ ซ่ึงอาศัยหรือมีความเก่ียวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร หรือ

เครือขาย อยางไรก็ตามอาชญากรรมประเภทนี้ไมถือเปนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง0

10 

0สําหรับประเทศไทย ก็ไดมีการใหคํานิยามความหมายของ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไว

ดังนี้ 

 

0กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (บก.สกศ.) (Economic 

Crime Investigation Division: ECID) กองบังคับการสอบสวนกลาง สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ไดใหความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไว 2 นัย คือ 

0นัยแรก อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามท่ี

เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร อันทําใหผูเสียหายไดรับความเสียหาย และผูกระทํา

ไดรับผลประโยชนตอบแทน 

0นัยท่ีสอง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรหมายถึง การกระทําผิดกฎหมาย 

ใดๆ ซ่ึงใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ และในการสืบสวนสอบสวนของ

เจาหนาท่ี เพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดี ก็ตองใชความรูทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเชนกัน0
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0สรุปวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรหมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีผูกระทําไดรับผลประโยชน

จากการกระทํา หรือสรางความเสียหายใหกับผูถูกกระทําเก่ียวกับคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร 

หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

0แมปจจุบันจะมี พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

แตก็มิไดใหคํานิยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอรไวซ่ึงการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความยังคงเปน

ปญหาทางกฎหมายวาอาชญากรรมคอมพิวเตอรมีความครอบคลุมเพียงใด 

                                                           
10 กลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร, อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรประเภทตางๆ, ยอหนาท่ี 

1, คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 จาก http://www.microsoft.com/thailand/piracy/cybercrime 

.aspx 
11 เอก ศรีเชลียง, อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาความสอดคลองของขาวอาชญา 

กรรมทางคอมพิวเตอรท่ีปรากฏในเว็บไซตขาวบีบีซีกับ (ราง) พ.ร.บ. วาดวยอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอรไทย (สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545), หนา 28-30. 
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2.1.2 วิวัฒนาการของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

0ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปนอกจากจะทําใหเทคโนโลยีตางๆ มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการดํารงชีวิตแลว ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกออาชญากรรมของเหลาอาชญากร

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีวิวัฒนาการดานตางๆ ดังนี้ 

  2.1.2.1 ดานวัตถุแหงการกระทําความผิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรแบบเดิม 

สวนใหญเปนทรัพยท่ีจับตองได (Tangible Object) เชน ของมีคาหรือเงินทอง สวนอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร วัตถุแหงการกระทําความผิดสวนใหญเปนขอมูลขาวสารในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(Electronic Impulse) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองได (Intangible Object) เชน ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลทางการคาของบริษัท ฐานขอมูลบัญชีลูกคาของบริษัท หรือคาเงินในบัญชีธนาคาร 

  2.1.2.2 ดานวิธีการกระทําความผิดอาชญากรรมแบบเดิม เปนการกระทําความผิด

ทางกายภาพ เชน การทําลายทรัพยของผูอ่ืน (ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย) หรือการเอาทรัพยของ

ผูอ่ืน (ความผิดฐานลักทรัพย) สวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนการกระทําความผิดรูปแบบใหม

ท่ีอาจไมตองมีการกระทําทางกายภาพ เชน การเขาไปในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในบานเรือนของผูอ่ืน

โดยไมไดรับอนุญาต (Unauthorized Access) ซ่ึงผูกระทําความผิดไมจําเปนท่ีจะตองเขาไปทาง

กายภาพแตประการใด เพียงแตนั่งอยูท่ีบานของผูกระทําความผิดก็สามารถกระทําความผิดได และ

นอกจากไมตองอาศัยการกระทําทางกายภาพแลว การกระทําความผิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

ยังมีวิธีการกระทําความผิดท่ีแปลกใหม และซับซอน ดังจะเปนไดจากการเจาะระบบ (Hacking) ไวรัส

คอมพิวเตอร (Virus Computer) โทรจัน (Trojan) ฯลฯ 

  2.1.2.3 ดานระยะเวลาในการกระทําความผิดอาชญากรรมแบบเดิม  เนื่องจากการ

กระทําผิดรูปแบบเดิมเปนการกระทําทางกายภาพ ดังนั้นจึงตองใชระยะเวลาในการกระทําความผิดซ่ึง

อาจเปน นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน หรืออาจเปนป สวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเปนการใชเทคโนโลยีชั้นสูงทางคอมพิวเตอรซ่ึงมีความรวดเร็วมาก 

ดังนั้นระยะเวลาท่ีใชในการกระทําความผิดจึงตองคํานวณกันเปนวินาที (Seconds) หรืออาจเปนเสี้ยว

วินาที (Millisecond, Microseconds) 

  2.1.2.4 ดานขอบเขตในการกระทําความผิด อาชญากรรมแบบเดิม โดยสวนใหญ

เปนการกระทําความผิดภายในอาณาเขตและดินแดนเพราะขอจํากัดทางกายภาพ สวนอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอรเปนการกระทําความผิดท่ีใชการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ

เทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีมีเครือขายเชื่อโยงท่ัวโลก ดังนั้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรจึงสามารถ

กระทําความผิดระหวางประเทศไดอยางรวดเร็วและไมมีขอบเขต 

  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเห็นไดชัดเจน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดประมาณความ

เสียหายท่ีเกิดจากการประกอบอาชญากรรมประเภทตางๆ ในป ค.ศ. 1980 ไว ดังนี้ 
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1) การปลนธนาคารในอาชญากรรมรูปแบบเดิม ความเสียหายตอ 1 คดี 

ประมาณ 10,000 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา การฉอโกงธนาคารในอาชญากรรมรูปแบบเดิม ความ

เสียหายตอ 1 คดี ประมาณ 193,000 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา 

2) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ความเสียหายตอ 1 คดี ประมาณ 

450,000 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา12 

0จากขอมูลดานตางๆ พบวา การกอ 0อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 0สรางความเสียหายเปน

อยางมากในเวลาเพียงเล็กนอย ท้ังยังไมตองลงทุนลงแรงและยังเปนการลดความเสี่ยงในการถูกจับ

ดําเนินคดีอีกดวย 

 

2.1.3 ชนิดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรมีอยูมากชนิด ในท่ีนี้จะแบงชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

ตามท่ี ปเตอร กราบอสก้ี (Peter Grabosky) นักวิจัยชาวออสเตรเลียไดแบงไว ดังนี้13 

2.1.3.1 การขโมยขอมูล (Theft of Information Services) การบริการขอมูล

ทางไกล เปนสิ่งท่ีงายตอการขโมย โดยแรงจูงใจท่ีทําใหกําการขโมยก็เกิดจากความประสงครายท่ัวไป

หรือขโมยเพ่ือการดํารงชีวิต หรือขโมยเพ่ือธุรกิจผิดกฎหมาย  

2.1.3.2 การสมรูรวมคิดในการประกอบอาชญากรรมโดยการติดตอสื่อสาร 

(Communication in Furtherance of Criminal Conspiracies) ระบบขอมูลสมัยใหมมีวิธีการ

อยางชัดเจนท่ีจะทําใหผูกระทําความผิดสามารถติดตอสื่อการกันไดอยางมีประสิทธิภาพในการ

วางแผนไดตามท่ีตองการ 

2.1.3.3 การปลนข อ มูล /กา รปลอมผลิ ตภัณฑ / และการปลอมเอกสาร 

(Information Piracy/Counterfeiting/Forgery) เหตุผลก็คือ ความรวดเร็ว และความแนนอนใน

การลอกเลียนแบบผลงานไดรับการสงเสริมไดอยางดีจากเทคโนโลยีสมัยใหม โดยผานเครือขาย

ขาวสารขอมูล การละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและงายดายทําไดโดยการใชอินเทอรเน็ต  

2.1.3.4 การกระจายขอมูลอันเปนท่ีนารังเกียจ (Dissemination of Offensive 

Materials) ขอมูลอันเปนท่ีนารังเกียจมีอยูมากมาย ซ่ึงความมากมายของขอมูลดังกลาวนี้ มีขอมูลท่ี

เปดเผยในเรื่องเพศ ลามก อนาจาร การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องตางๆ เชน การแบงแยกเชื้อชาติ การ

                                                           
 

12
 เฟองฟา เปนศิริ, อาชญากรรมคอมพิวเตอรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (กรุงเทพมหานคร: 

วิญูชน, 2550), หนา 10-13. 
13 อุนิษา เลิศโตมรสกุล, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), หนา 160-163. 
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แบงแยกทางความคิด การสอนใหทําอุปกรณในการวางเพลิงและวัตถุระเบิด ระบบขอมูลสามารถทํา

การคุกคาม ขูเข็ญ และลวงละเมิดดวยการสื่อสาร  

2.1.3.5 การฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Money Laundering) ใน

บางคราว การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ไดชวยใหมีการซอนเรนในเรื่องของการประกอบ

อาชญากรรม ความเจริญทางเทคโนโลยีไดมีสวนชวยเปนอยางมากตอการซอนเรนแหลงรายไดท่ีไม

ถูกตอง ไมเพียงแตสถาบันการเงินใหญๆ เทานั้นท่ีสามารถรับการโอนเงินจํานวนมากๆ ผานเขามาดวย

ความเร็วทางคอมพิวเตอร พัฒนาการของสถาบันการเงินนอกระบบสามารถทําใหธนาคารกลาง

อนุญาตใหธนาคารนอกระบบเปนตัวกลางในการฝากเงินท่ีผิดกฎหมายได 

2.1.3.6 การแสดงพฤติกรรมอันปาเถ่ือนและการกอการรายทางอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Vandalism and Terrorism) การทําใหเกิดความเสียหายหรือการเขาไปกระทําดวย

ความอยากรู การแกแคนหรือ ความโลภ และจะทําใหเกิดความเสียหายท่ีทวีความรุนแรงอยางยิ่งหาก

ผูท่ีกระทําการมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะกอความเดือดรอนไดอยางกวางขวาง 

2.1.3.7 การโกงทางดานการขาย และการลงทุน (Sales and Investment 

Fraud) การใชโทรศัพทเพ่ือหลอกขายของ การหลอกใหมีการทําบุญ หรือการทาบทามใหมีการลงทุน

โดยการหลอกลวง กลายเปนธุรกิจท่ีแพรหลายท้ังในประเทศและในระดับโลก กอปรกับความเจริญ

ทางเทคโนโลยีดานการติดตอสื่อสาร กอใหเกิดความเสี่ยงตอการโกงทางดานการขายมากยิ่งข้ึน  

พัฒนาการดานการตลาดผานทางอิเล็กทรอนิกส กอใหเกิดโอกาสใหมๆ สําหรับผูขาดคุณธรรม และ

เปนการคาท่ีเสี่ยงสําหรับบุคคลท่ีขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว 

2.1.3.8 การขัดขวางท่ีผิดกฎหมายในเรื่องของการสงขอมูล (Illegal Interception 

of Information) พัฒนาการในการสงขอมูลทําใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการดักฟงทางอิเล็กทรอนิกส มี

กิจกรรมหลายอยางท่ีสามารถดักฟงได นับตั้งแตเรื่องภายในครอบครัวจนกระท่ังการดักฟงขอมูล

ในทางการเมืองและทางอุตสาหกรรม ซ่ึงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีไดในปจจุบันยากแกการปองกัน 

และสัญญาณท่ีเกิดจากการใชคอมพิวเตอรอาจจะถูกขัดขวางไดตามความตองการ 

2.1.3.9 การโกงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Funds Transfer 

Fraud) ในยุคนี้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสนิยมใชกันอยางแพรหลาย ถึงแมการโอนเงินในการซ้ือ

ขายก็อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการถูกขโมยและการโกงโดยอาศัยอินเทอรเน็ตกอใหเกิดโอกาส

มากมายตอการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดเกิดข้ึนมาแลวในระยะเวลาหลายปท่ีผานมา 

และการโกงกันแบบนี้จะมีการพัฒนารูปแบบท่ีหลากหลายใหเห็นตอไป 
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2.1.4 วิธีการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

โดยท่ัวไปแลว วิธีการท่ีใชในการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรจะมี ดังตอไปนี้14 

2.1.4.1 การเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (Data Diddling) คือ การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตระหวางท่ีกําลังบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวนี้สามารถกระทําโดยบุคคลท่ีสามารถเขาถึงตัวขอมูลได เชน พนักงานท่ีมี

หนาท่ีบันทึกเวลาการทํางานของพนักงานท้ังหมด ทําการแกไขตัวเลขชั่วโมงการทํางานของคนอ่ืนมา

เปนชั่วโมงการทํางานของตนเอง เปนตน 

2.1.4.2 มาโทรจัน (Trojan Horse) คือโปรแกรมท่ีปรากฏใหเห็นการทํางานท่ีเปน

ประโยชนแตไดซอนรหัสคําสั่งท่ีจะทําความเสียหายใหแกระบบท่ีกําลังดําเนินงานนั้นได มาโทรจันนี้จะ

ไมเหมือนไวรัสเนื่องจากไมสามารถติดลงไปในแผนบันทึกอ่ืนได ในขณะท่ีไวรัสจะติดไปกับแผนบันทึก

และแพรเขาไปในคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ 

2.1.4.3 วิธีการปดเศษจํานวนเงิน (Salami Techniques) เชน ทศนิยมตัวท่ี 3 

หรือปดเศษท้ิงใหเหลือแตจํานวนเงินท่ีจายได และจะทําใหผลรวมของบัญชียังคงสมดุล (Balance) 

และจะไมมีปญหากับระบบควบคุมเนื่องจากไมมีการนําเงินออกจากระบบบัญชี นอกจากใชกับการปด

เศษเงินแลววิธีนี้อาจใชกับระบบการตรวจนับของในคลังสินคา 

2.1.4.4 แทรปดอร (Trap Doors) เปนการเขียนโปรแกรมท่ีเลียนแบบคลาย

หนาจอปกติของระบบคอมพิวเตอร เพ่ือลวงผูท่ีมาใชคอมพิวเตอร ทําใหทราบถึงรหัสประจําตัว (ID 

Number) หรือรหัสผาน (Password) โดยโปรแกรมนี้จะเก็บขอมูลท่ีตองการไวในไฟลลับ 

2.1.4.5 ลอจิกบอมบ (Logic Bomb) หรือฟอรคบอมบ (Fork Bomb) เปนการ

เขียนโปรแกรมท่ีมีคําสั่งอยางมีเง่ือนไขไว โดยโปรแกรมจะเริ่มทํางานตอเม่ือมีสภาวะหรือสภาพการณ 

ตามท่ีผูสรางโปรแกรมกําหนด สามารถใชติดตามดูความเคลื่อนไหวของระบบบัญชี ระบบเงินเดือน

แลวทําการเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกลาว 

2.1.4.6 อะซิงโครนัสแอตแทก (Asynchronous Attack) เนื่องจากการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอรเปนการทํางานแบบ อะซิงโครนัส (Asynchronous) คือสามารถทํางานหลายๆ 

อยางพรอมกัน โดยการประมวลผลขอมูลเหลานั้นจะเสร็จไมพรอมกัน ผูใชงานจะทราบวางานท่ี

ประมวลผลเสร็จหรือไมก็ตอเม่ือเรียกงานนั้นมาดู ระบบดังกลาวกอใหเกิดจุดออน ผูกระทําความผิด

จะอาศัยโอกาสในระหวางท่ีเครื่องกําลังทํางาน เขาไปแกไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการอ่ืนใดโดยท่ี

ผูใชไมทราบวามีการกระทําผิดเกิดข้ึน 

                                                           
14 พิยุชตม คูณทอง, เรื่องเดิม, หนา 13-16. 
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2.1.4.7 การเก็บจากขยะ (Scavenging) คือ วิธีการท่ีจะไดขอมูลท่ีท้ิงไวในระบบ

คอมพิวเตอร หรือบริเวณใกลเคียงหลังจากเสร็จการใชงานแลววิธีท่ีงายท่ีสุด คือ คนหาตามถังขยะท่ี

อาจมีขอมูลสําคัญไมวาจะเปนเบอรโทรศัพท หรือรหัสผานหลงเหลืออยู หรืออาจใชเทคโนโลยีท่ี

ซับซอนทําการหาขอมูลท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือผูใชเลิกงานแลว 

2.1.4.8 การทําใหขอมูลรั่วไหลออกไป (Data Leakage) อาจโดยตั้งใจหรือไมได

ตั้งใจก็ตาม เชน การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในขณะท่ีกําลังทํางานคนรายอาจตั้งเครื่องดัก

สัญญาณไวใกลกับเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือผูใชเลิกใชงาน 

2.1.4.9 การแอบใช (Piggybacking) วิธีการนี้สามารถทําไดทางกายภาพ 

(Physical) คือ การท่ีคนรายจะลักลอบเขาไปในประตูท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย คนรายจะรอให

บุคคลท่ีมีอํานาจหรือไดรับอนุญาตมาใชประตูดังกลาว เม่ือประตูเปดและบุคคลนั้นไดเขาไปคนรายก็

อาศัยโอกาสตอนท่ีประตูยังปดไมสนิทแอบเขาไปได ในทางอิเล็กทรอนิกสก็เชนเดียวกัน อาจเกิดใน

กรณีท่ีใชสายสื่อสารเดียวกับผูท่ีมีอํานาจใช หรือไดรับอนุญาต เชน ใชสายเคเบิล หรือโมเด็มเดียวกัน 

2.1.4.10 อิมเพอรโซเนชั่น (Impersonation) คือ การท่ีคนรายแกลงปลอมเปน

บุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจ หรือไดรับอนุญาต เชน เม่ือคนรายขโมยบัตรเอทีเอ็มของผูเสียหายไดก็จะ

โทรศัพทและแกลงทําเปนเจาพนักงานของธนาคาร และแจงใหผูเสียหายทราบวากําลังหาวิธีการ

ปองกันไมใหเงินในบัญชีของผูเสียหายสูญหายจึงบอกใหผูเสียหายเปลี่ยนรหัสผาน โดยใหผูเสียหาย

บอกรหัสเดิมกอน คนรายจึงทราบหมายเลขรหัสและไดเงินของผูเสียหายไป 

2.1.4.11 การลักลอบดักฟง (Wiretapping/Eavesdropping/Packet Sniffer) 

เปนการลักลอบดักฟงสัญญาณการสื่อสารโดยเจตนาท่ีจะไดรับประโยชนจากการเขาถึงขอมูลโดยการ

ใชโปรแกรมสําหรับดักจับขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงเลขประจําตัว (ID) รหัสผาน (Password) ขอมูลบัตร

เครดิตอ่ืนๆ 

2.1.4.12 การปลอมแปลงขอมูลหรือการตัดตอขอมูลคอมพิวเตอร (Computer 

Forgery) 

2.1.4.13 การผลิตเ พ่ือจําหนาย ซ่ึงโปรแกรมของผู อ่ืนโดยไม ไดรับอนุญาต 

(Unauthorized Reproduction of a Protected Computer Program) 

2.1.4.14 การโกงขอมูลทางคอมพิวเตอร (Computer Fraud) เชน การฉอโกงบัตร

เครดิตหรือเงินอิเล็กทรอนิกสหรือการเขารหัสลับของผูอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนในทางทรัพยสิน 

2.1.4.15 การขโมยบริการ (Theft of Service) เจาของเครื่องคอมพิวเตอรอาจ

ตองสูญเสียรายไดคิดเปนมูลคามหาศาล จากการท่ีมีบุคคลมาใชประโยชน และบริการจากเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยไมยอมจายคาใชบริการ การกระทําดังกลาวเรียกวา การขโมยบริการ การฟอง
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ผูกระทําความผิดในขอหาลักทรัพยธรรมดาก็เปนการยากท่ีศาลจะลงโทษเพราะบริการท่ีถูกลักขโมย

มักจะเปนสิ่งท่ีไมมีรูปรางโดยธรรมชาติ 

2.1.4.16 การสรางแบบจําลอง (Simulation and Modeling) ในปจจุบันคอมพิว 

เตอรถูกใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวในการประกอบ

อาชญากรรม และกระบวนการดังกลาวก็สามารถใชโดยอาชญากร ในการสรางแบบจําลองในการ

วางแผน เพ่ือประกอบอาชญากรรมไดเชนกัน เชน ในกิจการประกันภัยมีการสรางแบบจําลองในการ

ปฏิบัติการ หรือ ชวยในการตัดสินใจ ในการทํากรมธรรมประกันภัย โปรแกรมสามารถทํากรมธรรม

ประกันภัยปลอมข้ึนมาเปนจํานวนมาก สงผลใหบริษัทประกันภัยจริงลมละลาย เม่ือถูกเรียกรองให

ตองจายเงินใหกับกรมธรรมท่ีขาดการตออายุ หรือกรมธรรมท่ีมีการจายเงินเพียงการบันทึก (จําลอง) 

ไมไดรับเบี้ยประกันจริง หรือตองจายเงินใหกับกรมธรรมท่ีเชื่อวายังไมขาดอายุ 

2.1.4.17  โปรแกรมพิเศษเพ่ือทําการแกไขขอมูลเฉพาะอยางหรือโปรแกรมแซบ 

(Super Zapping) มาจากคําวาซุปเปอรแซบ (Super Zap) โปรแกรมท่ีเปนคําสั่งๆ เดียวท่ีใชแทน

คําสั่งกลุมหนึ่งหรือชุดหนึ่ง (Macro Utility) ท่ีใชเปนศูนยคอมพิวเตอรของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือของระบบ (System Tool) ทําใหสามารถเขาไปในระบบคอมพิวเตอรไดในกรณี

ฉุกเฉินเสมือนกุญแจดอกอ่ืนหายหรือมีปญหา โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เชน

โปรแกรมซุปเปอรแซบ (Super Zap) จะมีความเสี่ยงมากหากตกไปอยูในมือผูท่ีไมหวังดี15 

 

2.2  ความหมายและวิวัฒนาการของฟชช่ิง  

 

ฟชชิ่งเปนภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทการฉอฉล ฉอโกงหรือหลอกลวงเพ่ือ

ผลประโยชนท่ีมีวัตถุประสงคในการลักลอบขโมยขอมูลสําคัญของผูเสียหาย เชน รหัสผูใช รหัสผาน 

ขอมูลสําคัญของบัตรเครดิต หรือขอมูลสําคัญสําหรับทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวย

วิธีการลอลวงใหผูเสียหายใชบริการของระบบท่ีปลอมแปลงข้ึน โดยผูเสียหายไมทราบวาระบบท่ีกําลัง

ใชงานอยูนั้นไมใชระบบของเจาของบริการท่ีแทจริง เทคนิคในการลอลวงและหลอกลวงเพ่ือให

ผูเสียหายหลงเขาใจผิดนี้ เปนเทคนิคเดียวกับเทคนิคท่ีใชในการตกปลา คือ การใชผูเสียหายลอปลาท่ี

ทําใหปลาเขาใจวาเปนอาหารของปลา แตในความเปนจริงในผูเสียหายลอปลานั้นมีเบ็ดตกปลาซอนอยู 

วิธีการในการลอลวงใหผูใชงานเขาถึงระบบท่ีปลอมแปลงข้ึนไมไดจํากัดอยูแคเฉพาะการสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีท่ีอยูของระบบท่ีปลอมแปลงข้ึนเทานั้น ยังรวมถึงการหลอกลวงผานชองทางอ่ืน

                                                           
15 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร, คนวันท่ี 4 ธันวาคม 

2556 จาก http://www.leaingtechnology.thde.com/index20.html 
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ตางๆ เชน การสงขอความสั้น (Messaging) การยอชื่อเว็บไซต (Shortened URL) การใชสื่อสังคม 

(Social Media) เปนตน ดังนั้นภัยคุกคามประเภทฟชชิ่งนี้ถูกจัดเปนภัยคุกคามดานการโจมตีแบบ

วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) คือ ปฏิบัติการจิตวิทยาซ่ึงเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการโจมตี 

เนื่องจากไมจําเปนตองใชความรูความชํานาญเก่ียวกับคอมพิวเตอรมากนัก และสวนใหญจะใชไดผลดี

จะเก่ียวกับการหลอกใหบางคนหลงกลเพ่ือเขาระบบ16 แบบหนึ่ง เทคนิคของภัยคุกคามประเภทฟชชิ่ง 

Phishing ถูกอธิบายครั้งแรกในป ค.ศ. 1987 ในงานประชุมทางวิชาการอินเตอรเร็กซ (Interex) และ

คําวาฟชชิ่งถูกใชเปนครั้งแรกป ค.ศ. 1996 ขาวของอเมริกันออนไลน (American-Online) ในปจจุบัน

ตามสถิติของภัยคุกคามท่ีไดรับแจงผานศูนยประสานงานการรักษา ความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร

ประเทศไทย (ThaiCERT) พบวาภัยคุกคามแบบฟชชิ่งนี้สวนใหญเกิดข้ึนกับระบบของสถาบันการเงิน

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ และในรายงานสถิติของคณะทํางานตอตานภัยคุกคามประเภทฟชชิ่ง 

(APWG) ในป 2010 ไดรายงานวา เว็บไซตท่ีอยูภายในโดเมนของประเทศไทยมีสัดสวนของจํานวน

เว็บไซตท่ีถูกเจาะระบบเพ่ือใชเปนเว็บไซตหลอกลวงในลักษณะฟชชิ่งเทียบกับจํานวนโดเมนท่ีจด

ทะเบียนไวท้ังหมดของประเทศ สูงท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 โดยมีประเทศอิหรานและโมรอคโกตามมาใน

อันดับท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ17 

 

    
 

 

ภาพท่ี 2.1  สถิติภัยคุกคามระหวางเดือน กรกฏาคม ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 255418 

                                                           
16 วิกิพีเดีย, วิศวกรรมสังคม, คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 จาก http://th.wikipedia.org/ 

wiki/วิศวกรรมสังคม 
17 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), Phishing, คนวันท่ี 4 

ธันวาคม 2557 จาก https://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/233 
18

 วิศัลย ประสงคสุข, รูจัก Phishing และการปองกัน,  คนวันท่ี 22 ธันวาคม 2556 จาก

http://www.thaicert.or.th/papers/normal/2012/pp2012no0007.html 
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 ตามภาพท่ี 2.1 ในป พ.ศ. 2554 สถิติภัยคุกคามท่ีแจงมายังไทยเซิรตจําแนกตามประเภทภัย

คุกคามมากท่ีสุดคือภัยคุกคามประเภทการฉอฉลฉอโกงหรือหลอกลวงเพ่ือผลประโยชนถึง 47.8 

เปอรเซ็นต ดังรูป ซ่ึงแทบจะท้ังหมดเปนเรื่องเก่ียวกับฟชชิ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  สถิติภัยคุกคามระหวางเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 255819 

  

ตามภาพท่ี 2.2 ในครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2558 สถิติภัยคุกคามท่ีแจงมายังไทยเซิรตจําแนก

ตามประเภทภัยคุกคาม ซ่ึงภัยคุกคามประเภทการฉอฉลฉอโกงหรือหลอกลวงเพ่ือผลประโยชนเปน

อันดับสองของประเภทภัยคุกคาม คิดเปน 26.8 เปอรเซ็นต ดังรูปโดยตางจากอันดับหนึ่งประมาณ 10 

เปอรเซนต 

 

2.2.1 ความหมายของฟชช่ิง  

หนึ่งในเทคนิคการโจมตีผานทางอินเทอรเน็ต (Internet) หรือแมแตบริการออนไลน       

(On-line) รูปแบบอ่ืนท่ีนับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ก็คือการโจมตีในรูปแบบท่ีเรียกวาฟชชิ่ง (Phishing มา

จากคําวา Password + Havesting + Fishing)20 ซ่ึงไมเพียงแตสรางความนารําคาญใหกับผูรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการโจมตีในรูปแบบนี้ เพียงอยางเดียวเทานั้น แตฟชชิ่งยังกอใหเกิดความ

เสียหายเปนอยางมาก ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงหากประเมินเปนคาใชจายแลวนับวาสูงมาก  

                                                           
19

 ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย, ประเภทภัย

คุกคาม, คนวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 จาก https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics. 

html 
20 พิยุชตม คูณทอง, เรื่องเดิม, หนา 16. 
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ฟชชิ่ง คือ การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail 

Spoofing) รวมถึงทําการสรางเว็บไซตปลอม เพ่ือทําการหลอกลวงใหผูเสียหาย หรือผูรับจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เปดเผยขอมูลทางดานการเงินหรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ อาทิ ขอมูลของหมายเลขบัตร

เครดิต รหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ โดยฟชเชอร (Phisher) ซ่ึงใชเรียกบุคคลหรือกลุมคนท่ีทําการฟชชิ่ง 

ในอดีตการไดไปซ่ึงขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือแมแตการไดไปซ่ึงอัตลักษณบุคคล 

(Identity) โดยมิชอบเปนเรื่องไกลตัว แตในปจจุบันเปนยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหความ

เสี่ยงในการนําขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนท่ีไดมาโดยมิชอบเพ่ือไปกอใหเกิดความเสียหายกับผูอ่ืนซ่ึง

ผูเสียหายนั้นเปนเรื่องท่ีอาจตองพบโดยไมมีจุดสิ้นสุดเพียงเพ่ือความตองการแตผลประโยชนของเหลา

ฟชเชอร 

หากวันหนึ่งขอมูลสวนตัวของผูเสียหายถูกนําไปใชงานในทางท่ีผิด เม่ือผูเสียหายสูญเสีย

ขอมูลสําคัญของตนไปใหกับผูอ่ืนท่ีสามารถปลอมตัวไดอยางแนบเนียน ผลเสียท่ีเกิดข้ึนมิไดมีเพียง 

เจาของขอมูลซ่ึงเปนผูท่ีถูกขโมยไปเทานั้น ยังมีอีกหลายภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบเสียผลประโยชน

ตามไปดวยเชนกัน แนนอนวาเบื้องตนผูเสียหายเปนผูเสียผลประโยชนคนแรกและตอมาก็คือองคการ

ท่ีผูเสียหายเก่ียวของท้ังหมด ระบบความปลอดภัย ภายในองคการท่ีขาดความนาเชื่อถือและขาดความ

ไววางใจ หากเปนองคการใหญความนาเชื่อถือท่ีหายไปยอมหมายถึงศรัทธาและความเชื่อม่ันอันสงผล

ตอผลกําไรมหาศาลท่ีสูญเสียไปดวยเชนกัน   

นอกจากผูใหบริการจะไดรับความเชื่อม่ันท่ีลดลงยังสูญเสียรายไดจากการนําขอมูลท่ีขโมยมานั้นใช

งาน เชน ฟชเชอรใชปลอมเว็บไซตของธนาคาร ก. และผูเสียหายหลงเชื่อฟชเชอรโดยสงขอมูลสวน

บุคคลพรอมหมายเลขบัตรเครดิตกลับไปใหฟชเชอรสิ่งแรกท่ีเกิดตามมาก็คือบัตรถูกนําไปใช โดย

ผูเสียหายตองสูญเสียเงินผานทางบัตรเครดิต ซ่ึงกวาจะรูอยางเร็วท่ีสุดในผูเสียหายท่ีตรวจสอบ

ธุรกรรมผานบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) อาจพบในเวลาเพียงไมก่ีวันแตโดย

ปกติแลวนอยมากท่ีผูใชบริการจะตรวจสอบบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเปนประจํา จึงสงผลให

กวาจะทราบเม่ือปรากฏในใบแจงรายการในสิ้นเดือน หรือถาไมเคยสังเกตรายการในรายการใชบัตร

เครดิตก็อาจจะเปนเวลาหลายเดือน ถาหากผูเสียหายทราบทันทวงทีก็จะสามารถดําเนินการไดทันแต

คงจะมีเพียงนอยรายท่ีจะทราบ เปนท่ีแนนอนวาความรูสึกแรกตอความเชื่อม่ันตอระบบความ

ปลอดภัยของผูใหบริการก็จะสูญเสียไปในทันทีและผลท่ีตามมาคือผูใหบริการอาจจะตองเปน

ผูรับผิดชอบตอความเสียหายเปนรายตอไป รวมถึงเสียลูกคาเนื่องจากเหตุการณในครั้งนี้อันสงผลตอ

เสถียรภาพและความม่ันคงตอไป อยางไรก็ตามยังมีความเสียหายทางออมตามมาในสวนของรานคาผู

ใหบริการ ซ่ึงไมเคยท่ีจะรับทราบหรือเขาไปเก่ียวของ แตอาจจะทําการข้ึนเงินจากรายการใชจายผาน
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บัตรเครดิตไมได หรือไดชาลง รวมถึงแบนดวิดท (Bandwidth)21 ของระบบเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนฟชชิ่ง อีกท้ังกระบวนการทําฟชชิ่งท่ีองคการตองรับเขาโดยมิไดยินยอมมา

ทําใหสูญเสียความเร็วในการรับและการสงขอมูลของระบบเครือขายไปโดยไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ 

และแนนอนวาองคการตองหาระบบปองกันฟชชิ่งซ่ึงสุดทายแลวท้ังหมดก็แปรกลับมาอยูในรูปของ

คาใชจายท่ีองคการตองรับภาระเชนเดียวกัน 

 

2.2.2 วิวัฒนาการของฟชช่ิง 22 

ความเปนมาของฟชชิงแทจริงแลวเปนเทคนิคหนึ่งในการหลอกลวงผูเสียหาย โดยแปลงมา

จากคําวา การตกปลา (Fishing) โดยผูเสียหายตัวจริงก็คือผูเสียหายท่ีหลงเชื่อขอความท่ีหลอกลวง

ตั้งแตตนและตกเปนผูสงขอมูลสวนตัวใหกับฟชเชอร โดยเม่ือพิจารณาแลวจะปรากฏวารูปแบบของฟชชิ่ง 

ท่ี มักจะกลาวถึงนั้นจะใชวิธีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ี มีลักษณะเหมือนกับจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากผูใหบริการ หรือเปดเว็บไซต (Web Site) ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับผูใหบริการท่ี

แทจริง แลวหลอกลวงใหผูเสียหายใสขอมูลอัตลักษณบุคคล หากเปนในอดีต เม่ือผูเสียหายมีเจตนาท่ี

จะกรอกขอมูลท่ีไมเปนความจริงจะพบวาเว็บไซตปลอมไมสามารถตรวจสอบได แตในปจจุบันดวย

เทคโนโลยก็ีทําใหทุกอยางเปรียบเสมือนจริงมากยิ่งข้ึน แมกระท่ังการกรอกขอมูลท่ีไมเปนความจริงลง

ไปฟชเชอรสามารถตรวจสอบได รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากเดิมซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีมานานแลว

ในตางประเทศ แตสําหรับในประเทศไทยอาจจะพ่ึงเริ่มมีเพียงแตไมแพรหลายเทาใดนัก อาจจะเปน

เพราะวาการสื่อสารในแงของ อินเทอรเน็ต (Internet) ยังเติบโตอยางคอยเปนคอยไปในสมัยกอน 

ตางกับปจจุบันท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วข้ึนเปนอยางมาก และตอมาเริ่มมีการฟชชิ่งท่ีผานโทรศัพท 

ท่ีเรียกวา วิชชิ่ง (Vishing) มาจากคําวา วอยซ (Voice) ซ่ึงแปลวาเสียง เปนการใช วอยซ รวมกับฟชชิ่ง   

มักเปนการหลอกลวงใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลผานทางโทรศัพทนั่นเองเริ่มปรากฏมากข้ึน  เชนการ

โทรศัพทถึงผูเสียหายแลวปลอมตัววาเปนพนักงานจากธนาคารหรือองคการบัตรเครดิต  ขอตรวจสอบ 

 

 

 

                                                           
21 ปริมาณการรับ และการสงขอมูล (Data-Transfer) ของอินเทอรเน็ต ซ่ึงโดยมากเรามักวัด

ความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second), Mbp (bps x 1000000) 
22 วิชญศุทธ เมาระพงษ, “ปกปองขอมูลสําคัญจากการ Phishing,” วารสาร TPA News 

ขาว ส.ส.ท. 13, 152 (สิงหาคม 2552): 6-7. 
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ขอมูลหรือแมแตเปนหนวยงานทางดานการเงินของภาครัฐเอง ซ่ึงก็มีการหลอกลวงเพ่ือใหหลงเชื่อ 

พรอมมีขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหายบางสวนท่ีทําใหผูเสียหายหลงเชื่อวาเปนพนักงานของธนาคาร 

หรือเจาหนาท่ีของภาครัฐจริงๆ แลวยิ่งกรณีผูใหบริการโทรศัพทรายหนึ่งเปดบริการเสริมไมโชวเบอร

ตนทางยิ่งทําใหการตรวจสอบทําไดยากข้ึนแมวาบริการนี้จะมีขอดีก็ตาม เพราะเปนการรักษาความ

เปนสวนตัวของผูโทรตนทางแตในทางกลับกันหากนําหมายเลขดังกลาวไปใชทําฟชชิ่งผานโทรศัพทก็

เปนการยากจะท่ีตรวจสอบไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอาชญากรรมคอมพิวเตอรท่ีเรียกวาฟารมม่ิง 

(Pharming) เปนการท่ีแฮกเกอร (Hacker) ไดเขาไปโจมตีระบบ ปฏิบัติการ (Server) ของเว็บไซต

ตางๆ และทําการสงผูเสียหายท่ีเขาเว็บไซตท่ีแทจริงใหไปท่ีเว็บไซตปลอมแทนฟารมม่ิงมักจะการทํา

โดยการเขา โฮสไฟล (Hosts File) คือ ไปเปลี่ยนไฟลท่ีจะทําใหสามารถสรางชื่อเว็บไซต (Domain) 

ใหมข้ึนมาแลวจะชี้ไปยังเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย (IP Address) ท่ีตองการได 

ของเครื่องระบบปฏิบัติการท่ีเปนท่ีแทจริงใหเปลี่ยนไปท่ีเว็บไซตปลอมหรือวาจะใชรายงานจุดออนของ

ระบบตางๆ ท่ีแฮกเกอรพบและไดแจงตอผูพัฒนาและนํามาเผยแพรตอในอินเทอรเน็ต (Exploit) สง

เขาไปโดยใชจุดออนของเครื่องบริการแปลงชื่อเว็บไซตเปนหมายเลข รหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยู

บนเครือขาย (DNS Server Software) โดยเขาไปแทรกแซงข้ันตอนของการจับคูชื่อใหตรงกับ

แอดเดรสในอินเทอรเน็ต เม่ือผูใชกดคียเพ่ือเขาไปในแอดเดรส (เชน www.XXX.com) การเขาสู

แอดเดรสดังกลาวจะตองมีการแปลงแอดเดรสใหเปนคาท่ีเปนตัวเลข เชน 62.14.63.187 วิธีการนี้

เรียกวา เนมเรโซลูชัน (Name Resolution) ซ่ึงจะกระทําโดยเซิรฟเวอระบบโดเมนเนม (Domain 

Name System) เซิรฟเวอรดังกลาวจะเก็บรวบรวมตารางไอพีแอดเดรสของรายชื่อท้ังหมดในแตละ

โดเมน สําหรับขนาดท่ีเล็กลงมา เชน การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องไปยังอินเทอรเน็ต

นั้นจะมีไฟลท่ีเก็บรวบรวมตารางรายชื่อของเซิรฟเวอรและไอพีแอดเดรสโดยไมจําเปนตองเขาไปใน

เซิรฟเวอระบบโดเมนเนม เพ่ือเขาไปคนหารายชื่อในเซิรฟเวอรตางๆ ซ่ึงคําวา ฟารมม่ิง มาจากคําวาฟ

ชชิ่งท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน โดยท้ังสองรูปแบบนั้นก็จะมีจุดมุงหมายเชนเดียวกันกันคือการเขาไป

ลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ์หรือไมไดรับอนุญาตของขอมูลขาวสารตางๆ ไมวาจะเปนรหัสผูใช รหัสผาน 

ขอมูลบัตรเครดิตเปนตน แตวาฟารมม่ิงนั้นจะแตกตางจากฟชชิ่งตรงท่ีฟารมม่ิงนั้นจะเนนการเขาไป

โจมตีธุรกิจใหญๆ ยกตัวอยาง เชน ธุรกิจตางๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต

เปนตน การโจมตีรูปแบบนี้เรียกไดวาเปนการโจมตีชนิดท่ีสังเกตไดยากมากเพราะวาสิ่งท่ีถูกโจมตี

จริงๆ นั้นเปนท่ีเครื่องระบบปฏิบัติการท่ีแทจริง อีกท้ังยังเปนเว็บไซตปลอมท่ีมีลักษณะเหมือนกันกับ

เว็บไซตจริงทุกประการดังนั้นจึงเปนเรื่องยากมากท่ีจะตรวจจับไดทันทวงที  
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2.2.3 วิธีการและข้ันตอนของฟชช่ิง23 

กอนท่ีผูเสียหายจะถูกหลอกลวงใหจะเขาสูการฟชชิ่งไดนั้น ผูท่ีลงมือหรือฟชเชอรมีการ

วางแผนเสียกอน โดยกระบวนการท้ังหมดแบงยอยๆ เปนข้ันตอนได ดังนี้  

2.2.3.1 ในข้ันตอนแรกนั้นฟชเชอรจะเริ่มวางแผนเสียกอน โดยเลือกวากลุมธุรกิจ

ใดท่ีเหมาะสม และเหมาะเปนเปาหมายในการโจมตี ซ่ึงสวนใหญแลวท่ีปรากฏอยูเปนประจําก็ คือ       

ยาฮู (Yahoo) ไมโครซอฟ (Microsoft) เพยพาล (Paypal)  ฮอตเมล (Hotmail)  ซิตี้แบงก (Citibank)        

เอ็มเอสเอ็น (MSN) หรือถาหากเปนการโจมตีภายในประเทศ ก็เชน ธนาคาร หรือวาองคการชั้นนํา 

จากนั้นฟชเชอรจะตรวจสอบดูเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของตูจดหมายของผูใช

อินเทอรเน็ต  (E-mail Address) หรือเบอรโทรศัพท ของลูกคาในกลุมธุรกิจ หรือ ธนาคารดังกลาว 

โดยอาจจะใชฐานขอมูลลูกคาท่ีได มาจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนการแฮก (Hack) หรือซ้ือมาจากตลาดมืด 

รวมท้ังอาจจะไปนําขอมูลผูใชบริการจากภายในธนาคารออกมาดวยตัวเอง  

2.2.3.2 ข้ันตอนท่ีสองในกรณีท่ีฟชชิ่งทําการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือก

ธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนใหเสมือนจริง ในการใชอีเมลหรือใชอีเมล

รวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําการสรางอีเมลปลอมโดยมีขอความ หรือขอความซ่ึงอยูในรูปของ   

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคา (Setup) ระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการ

ปลอมแปลงลอกเลียนหนาเว็บเพจ (Web Page) ท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริงท้ังหมดนั้นมีการ

ซอนขอมูลจริงเอาไวเพ่ือปองกันการตรวจสอบจากผูเสียหาย  

2.2.3.3 ข้ึนตอนท่ีสามเปนข้ันตอนการติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในกรณีใชอีเมล

หรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซตปลอมฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหาย

ตามขอมูลท่ีมีอยู ดังนั้น จึงมิใชเรื่องแปลกท่ีผูเสียหายคุนเคยกับข้ันตอนนี้ท่ีสุดและถาสังเกตใหดีจะ

พบวาบางครั้งผูเสียหายเองอาจจะไมใชลูกคาของธนาคาร หรือบริการแหงนี้ แตกลับมีจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคาของธนาคารสงมาจากท่ีนั่นทําใหทราบไดทันทีวานี่เปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ท่ีเปนฟชชิ่งอยางแนนอน ซ่ึงหลังจากสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปแลวและมีท้ังขอความในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีเสมือนของจริงจึงไมใชเรื่องยากท่ีจะมีผูหลงกลคลิกเขาไป หรืออาจใชเทคนิคการสง             

จดหมายอิเล็กทรอนิกสออกไปเปนจํานวนมากๆ (E-mail Spam) เชนเดียวกับท่ีใชสงในกรณีท่ีผูสง

มักจะไมปรากฏชื่อและท่ีอยูของผูสงไดสงไปยังผูรับท่ีไมไดมีการแจงขอรับขาวสารไว โดยเม่ือผูเสียท่ี

หลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูกบันทึกเอาไวท้ังหมดไมวาจะเปนบัญชีสําหรับการ

                                                           
23 Tushar Vishesh Srivastava, Phishing and Pharming-The Deadly Duo, p. 14, 

Retrieved December 4, 2014 from http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/ 

privacy/phishing-pharming-evil-twins-1731 
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ใชบริการออนไลนไปจนถึงขอมูลสวนตัวและขอมูลบัตรเครดิตโดยรูปแบบดั้งเดิมท่ีใชกันไดผลเสมอ ก็

คือการหลอกใหยืนยันความถูกตองของบัญชีผูใช (Verified Account) เทานี้ก็เรียบรอยแลวหลังจาก

นั้นขอมูลจะถูกเก็บเอาไว  หรือในกรณีวิธีการโทรศัพทเพ่ือใหไดขอมูลสวนบุคคล อาจใชวิธีหลอกถาม

ขอมูลสวนตัวซ่ึงสามารถนําไปใชในภายหลัง เชน ฟชเชอรอางตัวเปนเจาหนาท่ีสถาบันการเงิน เลา

เหตุการณท่ีทําใหขอมูลของลูกคาสูญหาย เชน เหตุการณน้ําทวม จึงขอใหผูเสียหายแจงขอมูลสวนตัว 

วัน เดือน ปเกิด เลขท่ีบัตรประชาชน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการใชบริการของผูเสียหาย  แตแทจริง

แลว ฟชเชอรจะนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบการปลอมแปลงหรือใชบริการทางการเงิน ในนามของ

ผูเสียหาย ถาสังเกตใหดีจะพบวาฟชเชอร ตองการขอมูลสวนตัวเกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัว

เปนผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ โดยในข้ันตอนนี้บางกรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของ

ผูเสียหายแตอาจไดไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหาย เชน สงอีเมลปลอมแจงเปลี่ยนบัญชีเงินฝากคูคาของ

ผูเสียหายเพ่ือใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีของฟชเชอร หรือ ทางโทรศัพท เชน ฟชเชอรแอบอางเปน

พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการ ธนาคาร หรือบริษัทตางๆ แลวทําการติดตอผูเสียหาย

โดยแจงใหผูเสียหายทําการโอนเงินทาง เอทีเอ็ม (ATM) ไปยังบัญชีปลายทางซ่ึงถูกเปดเอาไวโดยฟช

เชอรนั้นเอง ในประเทศไทยนั้นการ ฟชชิ่งทางโทรศัพทเปนวิธีท่ีถูกพบบอยท่ีสุดเนื่องจากการใชงาน

อินเทอรเน็ตหรือธนาคารออนไลนยังไมแพรหลายเทาการใชบัตรเอทีเอ็มและเปนเปาหมายกลุมใหญท่ี

ไดผลมากกวา 

2.2.3.4 ข้ันตอนท่ีสี่ ในกรณีท่ีฟชเชอรไดไปพียงขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย ฟช

เชอรจะเปลี่ยนจากสถานะจากฟชเชอรกลายเปนอาชญากรคอมพิวเตอรและสรางอาชญากรรมอ่ืนๆ 

ตอไป โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการหลอกลวงมาไปใชงานตอเพ่ือไดมาซ่ึงทรัพยสิน เชน นําไปซ้ือสินคา

และบริการหรือทําสัญญาท่ีสงผลใหเจาของตัวจริงไดรับความเสียหายและจะมีการผลัดเปลี่ยนใชงาน

ตอไปเรื่อยๆ ตราบใดก็ตามท่ีผูเสียหายยังไมสงสัย  

การทําฟชชิ่งในบางกรณีอาจมีข้ันตอนครบท้ังสี่ข้ันตอน หรือ ในบางกรณีอาจมีเพียง

สามหรือสองข้ึนตอน ข้ึนอยูกับแผนและแนวทางของฟชเชอรในการฟชชิ่ง และในบางกรณีอาจมี    

ฟชเชอรหลายคนรวมกันหรือแบงงานกันเพ่ือทําการฟชชิ่งตอผูเสียหาย ซ่ึงอาจมิไดอยูในเพียงใน

ประเทศไทยเทานั้น จากการสื่อสารท่ีไรพรมแดนในปจจุบันนั่นเอง 

อยางไรก็ตามคงไมมีผูใดท่ีจะใหบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัตรเครดิตกับผูอ่ืนท่ีไม

รูจักหรือไมไวใจ หรือบางครั้งแมแตคนท่ีไวใจเองก็ยังไมใหขอมูลเหลานี้ แตเนื่องจากฟชเชอรใชเทคนิค

การหลอกลวงท่ีเหนือความคาดหมายทําใหผูเสียหายหลงเชื่อและใหขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีฟชเชอร

จะใชสัญลักษณ (Logo) ท่ีแทจริงขององคการ รวมท้ังคัดลอกขอความจากตนฉบับจริงออกมา จากนั้น    

จึงเปลี่ยนลิงค (Link) ท่ีใชเชื่อมโยงไปเปนลิงคอ่ืนๆ ท่ีตองการเพ่ือใหผูเสียหายหลงเขาไปยังเว็บเพจท่ี

เตรียมเอาไว โดยถาสังเกตในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนฟชชิ่งท่ีสงมานั้นจะเห็นวาชื่อผูสงรวมท้ัง
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส และชองตอบกลับ (Reply-To) เปนขอมูลท่ีถูกตอง สวนลิงคท่ีมีอยูใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส แมจะเปลี่ยนไปเปนลิงคอ่ืนท่ีเตรียมเอาไว แตเปนการเปลี่ยนเพียงรูปแบบการ

แสดงผลเสียใหมใหเหมือนวาเชื่อมตอไปยังลิงค ของธนาคารท่ีแทจริง (แสดง URL Link ท่ีถูกตอง) 

เพ่ือหลอกลวงผูเสียหายท่ีไมรอบคอบ โดยในแนวคิดของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนฟชชิ่งนั้นจะ

ออกแบบมาใหผูเสียหายหลงเชื่อ และมีเหตุใหผูเสียหายคลิกโดยอาศัยความรูสึกใหเชื่อแลวคลิกกอนท่ี

จะคํานึงถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา โดยอาจมีอุบายวาเปนการตรวจสอบบัญชีผูใช (Account) หรือ    

บอกวามีการตรวจพบจากธนาคารวาบัญชีถูกนําไปใชโดยผูอ่ืนท่ีไมมีสิทธิอยางไมถูกตองใหตรวจสอบ 

หรือเปลี่ยนรหัสผานใหเรียบรอยและตรวจสอบความเปนเจาของตัวจริงโดยการใหกรอกขอมูลสวน

บุคคล จากนั้นเพ่ือมิใหผูเสียหายสงสัยก็จะมีการแจงขอบคุณท่ีเปลี่ยนขอมูลดังกลาวเพ่ือใหดู

แนบเนียนท่ีสุด บางกรณีถึงขนาดสรางบันทึกแจงวามีรายการซ้ือของจริงแลวระบุวาบันทึกดังกลาวถูก

ลบ หรือวาถูกสงตอไปตรวจสอบแลว ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ทําใหผูเสียหายหมดความสงสัย เนื่องจาก

เกรงวาบัญชีผูใชของตนโดนขโมยไปซ้ือสินคาแลวและไมตองการเสียคาใชจายกับสินคาดังกลาว เม่ือ

ตรวจสอบกับธนาคารก็จะพบวาบันทึกดังกลาวหายไปแลวตรงกับท่ีฟชเชอรแจงเอาไวบนเว็บไซตทุก

อยางจึงดูเสมือนถูกตอง แตสิ่งท่ีไมทันการณแลวก็คือฟชเชอรไดขอมูลไปเรียบรอยแลวท่ีเสียหาย

มากกวานั้น มนุษยกลับเชื่อในสิ่งท่ีคอมพิวเตอรทํามากกวาสิ่งท่ีมนุษยทําเสียอีก  เพราะเม่ือกอน

มนุษยเชื่อวาการกรอกขอมูล หรือทํางานดวยมืออาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาด  เชน กรอกขอมูลผิด 

จะเห็นไดจากท่ีมีจดหมายโฆษณาจากหาง หรือรานคารายใหญสงมาใหท่ีบานแตเปนบุคคลท่ีไมรูจัก 

เวนแตท่ีอยูถูกตอง หรือแมแตกรอกชื่อผิดก็ตาม ดังนั้นเม่ือหลายคนเชื่อวาคอมพิวเตอรไมเคย

ผิดพลาดก็จะเชื่อในระบบอัตโนมัติท่ีคอมพิวเตอรสั่งมาแลวก็กลายเปนผูเสียหายของฟชเชอรในท่ีสุด24 

หลากหลายเทคนิคในการหลอกลวง ในปจจุบันอยางท่ีกลาวไปแลววาฟชชิ่งไมไดมี

เพียงแคจดหมายอิเล็กทรอนิกสอีกตอไป เนื่องจากทําไดงายและคุมคา การทําฟชชิ่งจึงดูจะเติบโต

ขยายวงกวางมากข้ึนเรื่อยๆ โดยรูปแบบนอกจากจะเปนการไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลแลว ยังอาจจะ

สงผลใหเกิดอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกดวย  

                                                           
24 วิชญศุทธ เมาระพงษ, เรื่องเดิม, หนา 6-7. 
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ภาพท่ี 2.3 ตัวอยางข้ันตอนการทําฟชชิ่งแบบสรางเว็บไซตปลอม25 

 

ตามภาพท่ี 2.3 เปนภาพตัวอยางการทําฟชชิ่ง ซ่ึงในปจจุบันแมจะมีการสงหัสผานใชครั้งเดียว

(OTP) ท่ีระบบของเราสรางข้ึนเพ่ือความปลอดภัยในการทําธุรกรรม ฟชเชอรก็ยังสามารถท่ีจะทําการ 

ฟชชิ่งได โดยการใหผูเสียหายกรอกขอมูลตางๆ บนหนาเว็บไซตปลอมและฟชเชอรก็จะนําขอมูล

เหลานั้นไปกรอกหนาเว็บไซตจริง 

 

2.3 ผลกระทบของการทําฟชช่ิง 

 

จากการศึกษา พบวา ผลกระทบของการทําฟชชิ่งเปนไปในวงกวาง เริ่มตนจากผูเสียหายท่ี

ไดรับความเสียหายนั้นอันดับแรกการกรอกขอมูลสวนบุคคลทําใหเสียไปซ่ึงความเปนสวนตัวอันเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และเม่ือฟชเชอรนําขอมูลของผูเสียหายไปใชในการหาผลประโยชน 

ผูเสียหายจะสูญเสียเงินซ่ึงบางครั้งอาจเปนเงินท่ีหามาท้ังชีวิตของผูเสียหาย และสงผลกระทบตอความ

                                                           
25

 ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน, กลโกงธนาคารออนไลน,  คนวันท่ี 10 มิถุนายน 

2558 จาก http://www.1213.or.th/th/finfrauds/OnlineFraud/Pages/OnlineFraud.aspx 
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เชื่อม่ันของผูใหบริการของเว็บไซตจริง ซ่ึงหากเปนองคการใหญอาจสงผลตอเสถียรภาพและความ

ม่ันคงขององคการเหลานั้น รวมไปถึงหากนําขอมูลไปใชตอผูใหบริการรานคาซ่ึงไมสามารถเรียกเก็บ

เงินจากธนาคารได กอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจตอไป นอกจากนี้ ฟชชิ่งเริ่มมีมากข้ึนเห็นได

จากสถิติตางๆ เก่ียวกับฟชชิ่งดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4  10 อันดับแรกของประเทศท่ีแจงเหตุภัยคุกคามฟชชิ่ง (ก.ค. 2554 - ต.ค. 2555)26 
 

ตามภาพท่ี 2.4 ประเทศท่ีแจงเหตุภัยคุกคามฟชชิ่ง 10 อันดับแรกโดยผลรวมของ 10 อันดับ

แรก มี 715 ราย สหรัฐอเมริกาเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 36 บลาซิลเปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 

22 และออสเตรเลียเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 11 สวนประเทศไทยเปนอันดับ 7 คิดเปนรอยละ 3 

ของประเทศท่ีแจงเหตุภัยคุกคามฟชชิ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 5 อันดับแรกของโดเมนฟชชิ่ง ในประเทศไทย (ก.ค. 2554 - ต.ค. 2555)27 

                                                           
26 ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย, การตรวจจับ

ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอรในประเทศไทย (กรณีศึกษา ThaiCERT),  คนวันท่ี 4 ธันวาคม 

2557 จาก http://ict.moph.go.th/response/admin/file/20130327_ThaiCERT_การตรวจจับ

ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร. 
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ตามภาพท่ี 2.5 แสดงโดเมน 5 อันดับแรกท่ีนําไปกออาชญากรรมคอมพิวเตอรรูปแบบฟชชิ่ง ใน

ประเทศไทย โดยเว็บไซตเก่ียวกับธุรกิจ บริษัท หางราน อยูในอันดับ 1 รอยละ 46.45 อันดับสองเปน

เว็บไซตท่ีแสดงเลขรหัสประจําคอมพิวเตอร รอยละ 12.36 เว็บไซตของหนวยงานภาคการศึกษาและ

หนวยงานภาครัฐมีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 21 อยูในอันดับท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ และอันดับ 

5 เว็บไซตเก่ียวกับการพาณิชยและธุรกิจ บริษัท หรือหางหุนสวน องคกรพาณิชยท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทย รอยละ 7.10 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 การจัดอันดับประเทศท่ีพบภัยคุกคามประเภทฟชชิ่ง ป พ.ศ. 255528 

 

ตามภาพท่ี 2.6 การจัดอันดับประเทศท่ีพบภัยคุกคามประเภทฟชชิ่งในรายงานสํารวจฟชชิ่งท่ัว

โลก แนวโนมและการใชชื่อโดเมน ในป พ.ศ. 2555 (Global Phishing Survey: Trends and 

Domain Name Use in 1H2012) โดย คณะทํางานตอตานภัยคุกคามประเภทฟชชิ่ง (APWG) จัด

ประเทศไทยอันดับท่ี 4 ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 เรื่องเดียวกัน. 
28

 APWG Industry Advisory, Global Phishing Survey: Trends and Domain 

Name Use in 1H2012, p. 11, Retrieved December 4, 2013 from http://docs.apwg.org/ 

reports/APWG_GlobalPhishingSurvey_1H2012.pdf 
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ภาพท่ี 2.7  สถิติเก่ียวกับภัยทางการเงิน แยกตามประเภทเรื่องและวัตถุประสงคของผูใชบริการ29 

 

ตามภาพท่ี 2.7 การจัดอันดับภัยทางการเงินในป พ.ศ. 2557 ของศูนยคุมครองผูใชบริการ

ทางการเงิน โดยธนาคารแหงประเทศไทย ในสองอันดับแรกเปนการหลอกลวงทางโทรศัพทถึง 37 

เปอรเซ็นต และ หลอกลวงทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย 15 เปอรเซ็นต ซ่ึงเม่ือรวมกันแลวเปน 52 

เปอรเซนต ซ่ึงเปนอัตราท่ีคอนขางสูงทีเดียว 

 

2.4 กรณีตัวอยางของฟชช่ิง 

 

2.4.1 กรณีตัวอยางของฟชช่ิงในตางประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เม่ือ 26 มกราคม 2004 ธนาคารในสหรัฐ ยื่นฟองฟชเชอรครั้งแรกซ่ึงเปน

วัยรุนแคลิฟอรเนียท่ีถูกลาวหาวาสรางหนาเว็บไซตท่ีออกแบบใหเหมือนเว็บไซตของบริการธนาคาร

ทางอินเทอรเน็ต และใชเพ่ือขโมยขอมูลบัตรเครดิต 

                                                           
29 ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน, รายงานผลการดําเนินงานของศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงินในการใหขอมูลคําปรึกษาและรับเรื่องรองเรียน ป 2557, คนวันท่ี 10 

มิถุนายน 2558 จาก http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Documents/stat57 

.pdf 
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สหรัฐอเมริกา แจงจับแกงคโจรฟชชิ่ง 100 รายในสหรัฐฯและอียิปตทางการสหรัฐฯออก

แถลงการรวมกับทางการอียิปตวาไดจับกุมโจรขโมยขอมูลจํานวนรวมกวา 100 ราย ซ่ึงตองสงสัยวามี

ความผิดในคดีอาญาดวยการลอลวงผูบริโภคดวยกลลวงทําฟชชิ่ง โดยในจํานวน 100 รายนี้ ทางการ

สหรัฐฯจับกุมในฐานะผูมีความผิดแลวจํานวน 33 คน ซ่ึงมีสวนรวมกันฉอโกงลูกคาธนาคารมูลคารวม

ไมนอยกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐทางการสหรัฐฯเผยวาจับกุมผูตองสงสัยวาอยูในขบวนการฟชชิ่ง

จํานวน 53 คน มากกวาทางการอียิปตท่ีจับกุมได 47 คน โทษจําคุกสูงสุดในคดีนี้คือ 20 ป ผูเสียหาย

หลักในคดีคือลูกคาธนาคารแหงอเมริกา (Bank of America)30 

บราซิล ไดมีการจับกุมฟชเชอรซ่ึงทําการฟชชิ่งในประเทศบราซิล เพ่ือนําอาชญากรฟชชิ่งซ่ึง

ในสองปท่ีผานมามีการทําฟชชิ่งเกิดความเสียหายเปนเงินจํานวน 18 ลานดอลลารสหรัฐรัฐอเมริกา 

จนถึง 37 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เจาหนาท่ีอังกฤษตัดสินจําคุกชายสองคนในเดือนมิถุนายน 2548 ซ่ึงพวกเขาเปนผู

หลอกหลวงในการทําฟชชิ่ง 

ไมโครซอฟท ยื่นฟอง 117 คดีท่ีสหรัฐอเมริกาศาลในเขตเวสเทิรน โดยกลาวหาวาจําเลยได

ขโมยรหัสผานและขอมูลท่ีเปนความลับ และไมโครซอฟทยังรวมมือกับประเทศออสเตรเรียให

เจาหนาท่ีไดรับการเรียนรูเพ่ือท่ีจะบังคับใชกฎหมายอาชญากรรมไซเบอรท้ังหลายรวมถึงฟชชิ่ง

นอกจากนี้ไมโครซอฟทยังปรากฏคดีอีก 100 คดีนอกสหรัฐ31 

สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย ฟชชิ่งหลอกลวงทําใหผูเสียหายสูญเสียเงินท่ีผูเสียหายเก็บออมมา

ท้ังชีวิต ซ่ึงผูเสียหายท้ังหลายอาจไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีใหยืนยันหรือระบุบัญชีธนาคารไป

ยังฟชเชอรท่ีอางวาตองการความชวยเหลือเพ่ือโอนเงินจํานวนมากจากท่ีอ่ืนเพ่ือเขาบัญชีธนาคารของ

ผูเสียหาย นอกจากนี้ ฟชเชอรยังสัญญาวาจะแบงปนผลประโยชนบางอยางสําหรับเจาของบัญชี

ธนาคารหากประสบความสําเร็จ ซ่ึงเลขประจําตัวประชาชนและบัญชีธนาคารจะถูกใชอยางผิด

กฎหมายโดยไมคํานึงถึงความยินยอมของผูเสียหายและสูญเสียทุกอยางแมเพียงครั้งเดียว32  

 

                                                           
30 ASTV ผูจัดการออนไลน, ขาวส้ัน: แจงจับโจรฟชช่ิง 100 ราย, เดลลปดโรงงาน

เดสกท็อป, คนวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 จาก http://www.manager.co.th/Cyberbiz/View 

News. aspx?NewsID=9520000119827&TabID=3& 
31 Phishing, Retrieved December 4, 2013 from http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Phishing#Legal_responses 
32 Siriphon ku, Phishing, Retrieved December 4, 2013 from http://poljuris 

prudence.blogspot.com/2006/04/phishing.html?zx=c06f8813faceb8bb 
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2.4.2 กรณีตัวอยางของฟชช่ิงในประเทศไทย 

2.4.2.1 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 ไทยเซิรตไดรับแจงจากหนวยงานใน

เครือขายวามีผูไดรับอีเมลหลอกลวงใหคลิกลิงกไปยังหนาเว็บไซตอ่ืนท่ีสอบถามขอมูลสวนบุคคล จึง

ขอใหไทยเซิรตตรวจสอบความผิดปกติและใหคําแนะนําในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวทีมงาน

ไทยเซิรตไดตรวจสอบแลวพบขอมูลเพ่ิมเติมวาอาจมีผูเก่ียวของท่ีตกเปนผูเสียหายของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหลอกลวงดังกลาวเปนจํานวนมาก และอาจสงผลกระทบรายแรง เนื่องจากอาจเปนการ

หลอกลวงเพ่ือใหไดซ่ึงขอมูลสําคัญในการล็อกอินเขาใชงานบริการตางๆ เชน ระบบอีเมล เปนตน 

ปจจุบันทางไทยเซิรตไดประสานไปยังผูใหบริการท่ีเก่ียวของ หนวยงานในเครือขายตางประเทศ 

รวมถึงแจงเตือนไปยังหนวยงานภาครัฐของไทยจํานวนหนึ่ง เพ่ือใหรับทราบสถานการณและทําการ

ตรวจสอบแกไขปญหาในสวนนี้แลว อยางไรก็ตาม ทางทีมงานจะแจงใหทราบหากมีขอมูลอัปเดต

เพ่ิมเติม ขอใหผูใชงานเขามาอัปเดตขอมูลจากเว็บไซตไทยเซิรตอยางตอเนื่องลักษณะการโจมตี

ผูเสียหายหรือผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดรับอีเมลหัวขอ ปรับปรุงเว็บเมล จากผูท่ีใชชื่อ ผูดูแล

ระบบเว็บเมล ซ่ึงมีเนื้อหาชักจูงใหผูเสียหายคลิกลิงก (http://goo.gl/B7YLSZ โดย goo.gl เปน

บริการท่ี Google เปดใหใชเพ่ือยอ URL) โดยลิงกดังกลาวจะเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอ่ืน ซ่ึงเปนเว็บไซต

ใหบริการสรางแบบฟอรมออนไลน (http://www.form2pay.com/publish/publish_form/163 

363) ทําใหเกิดผลกระทบ โดยผูเสียหายหรือผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีหลงเชื่อคลิกลิงก

ดังกลาว จะถูกพาไปยังหนาเว็บ ฟชชิ่ง โดยเปนแบบฟอรมสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ชื่อเต็ม ท่ี

อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส ชื่อผูใช และรหัสผาน และหากผูใชงานหลงเชื่อกรอกขอมูลดังกลาวก็จะทํา

ใหขอมูลสวนตัวถูกสงไปยังผูไมหวังดีทันที เม่ือตรวจสอบผลกระทบตอผูใชในประเทศไทยจากสถิติ

ของการคลิกลิงกดังกลาว พบวาผูไมหวังดีทําการสรางลิงกดังกลาวไวตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2558 โดยจากการตรวจสอบ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. มีผูใชในประเทศไทย

คลิกลิงกนี้แลวถึง 285 ครั้ง และสามารถระบุแหลงท่ีมาเบื้องตนได โดยพบวามีการคลิกลิงกมาจาก

หนวยงานภาครัฐอยางนอย 7 หนวยงานท่ีสามารถระบุแหลงท่ีมาได 33 

2.4.2.2 เชาวรินธร ลัทธศักยศิริ อดีต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรราชบุรี ถูกจับหลัง

แฮกอีเมล เปลี่ยนเลขบัญชี หลอกใหบริษัทในประเทศกัมพูชาจายคาปูนซีเมนต 11 ลานบาท เขาบัญชี

สมาคมวัฒนธรรมไทยจีนท่ีเจาตัวเปนกรรมการ กอนเบิกไปใชจาย เบื้องตนรับวาไดเงินมาจริงแตไม

ทราบวาเปนเงินของใคร นําไปทําบุญสรางเจาแมกวนอิมใหญท่ีสุดในโลกหมดแลว และจะเตรียมฟอง

                                                           
33 ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย, ระวังภัยพบ

อีเมลหลอกลวง (Phishing) มุงโจมตีหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย, คนวันท่ี 24 พฤษภาคม 

2558 จาก https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2015/al2015us003.html 
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กลับผูเสียหาย กอนถูกคุมตัวไปฝากขัง ลูกชายยื่น ตําแหนงและเงินสดขอประกัน ศาลอนุมัติตีราคา

ประกัน 1 ลานบาทโดยอดีต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรราชบุรี เปนผูตองหาตามหมายจับศาลอาญา 

เลขท่ี 10/2558 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2558 ขอหา ฉอโกงและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน จับกุมตัวไดท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะท่ี นายรอย

ตํารวจโทเชาวรินธร กําลังข้ึนเครื่องบินเดินทางไปตางประเทศ กอนนําตัวมาสอบสวนท่ี สถานีตํารวจ

นครบาลดุสิต ตอมาท่ีศาลอาญา พันตํารวจโทอัครชัย แชมชอย พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนคร

บาลดุสิต ไดควบคุมตัว นายรอยตํารวจโทเชาวรินธร ลัทธศักยศิริ อดีต สมาชิกผูแทนราษฎรราชบุรี 

พรรคเพ่ือไทย ผูตองหาตามหมายจับคดีฉอโกง มายื่นคํารองขอฝากขังตอศาลครั้งแรกเปนเวลา 12 

วัน ระหวางวันท่ี 12 ถึง 23 มกราคม 2558 เนื่องจากการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ มีพยานตองสอบ

เพ่ิมอีก 5 ปาก และรอผลการตรวจลายนิ้วมือผูตองหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยคํารอง

ระบุวา เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 บริษัท บี.พี.ซี. เทรดดิ้ง จํากัด ท่ีประเทศกัมพูชา สั่งซ้ือสินคา

จําพวกปูนซีเมนตจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน พลับบลิค จํากัด ในประเทศไทย ผานทางอีเมล 

(thongn@ksc.th.com) โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน พลับบลิค จํากัด ไดออกหลักฐานใบสําคัญเก็บเงิน

คาสินคา เปนเงินจํานวน 352,781 ยูเอสดอลลาร ประมาณ 11,428,308.40 บาท โดยให บริษัท    

บี.พี.ซี. เทรดดิ้ง จํากัด โอนเงินชําระคาสินคา เขาบัญชีชื่อ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ธนาคารทหารไทย 

จํากัด มหาชน ตอมาคนรายเปลี่ยนแปลงแกไขใบ สําคัญเก็บเงินคาสินคาของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน 

โดยใหบริษัท บี.พี.ซี. โอนเงินคาสินคาตามใบสั่งซ้ือสินคาเขาบัญชีของ บริษัท ที.ซี.บี.เอ. แอนด โพลีน 

พลับ บลิค จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขารัฐสภา ชื่อบัญชีไทยแอนดไชนีส บุดดิส คัล

เจอร แอสโซซิเอชั่น ทําให บริษัท บี.พี.ซี. หลงเชื่อ โอนเงินคาสินคาจํานวนดังกลาวเขาบัญชีท่ีถูก

ปลอมแปลงข้ึน เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 จากการสอบสวนทราบวา บัญชีดังกลาวมีชื่อ นายรอย

ตํารวจโทเชาวรินธร ผูตองหากับพวกเปนผูขอเปดบัญชี ตอมาเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ผูตองหา

กับพวกไดเบิกถอนเงินจํานวนดังกลาวจากบัญชีไป โดยทําการโอนเงินจํานวน 10,742,600.00 บาท 

เขาไปบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขาสีลม ชื่อบัญชีนายอานนท นิลศรี และโอนเงินจํานวน 

685,708.40 บาท เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขารัฐสภา ชื่อบัญชีของผูตองหา 

จากนั้นผูตองหาและนายอานนท ไดถอนเงินจํานวนดังกลาวไปโดยทุจริต การกระทําของผูตองหาเปน

ความผิดฐานฉอโกงและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก ผูอ่ืนหรือประชาชน ในชั้นสอบสวน

ผูตองหาใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา โดยศาลพิจารณาคํารองพรอมสอบถามผูตองหาแลวไม

คัดคานจึงอนุญาตใหฝากขังได ภายหลัง พันตรีอรรคริน ลักธศักยศิริ บุตรชาย นายรอยตํารวจโทเชาว

รินธรยื่นคํารองพรอมหลักทรัพยเปนตําแหนงของพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ สํานักคดี
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ความม่ันคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลคากวา 6 แสนบาท พรอมเงินสดอีก 4 แสนบาท รวมมูลคา 1 

ลานบาทเศษ ขอปลอยชั่วคราว ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ตําแหนงของบุตรชายผูตองหามีความม่ันคง 

จึงอนุญาตใหปลอยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 1 ลานบาท และกําหนดเง่ือนไขหามผูตองหาออกนอก

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล34 

2.4.2.3 เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ื 16 มกราคม 2558 ท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธร 

ภาค 5 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ พรอม พันตํารวจโท ไกรศรี 

จุฬพรรค รวมกันแถลงขาวการจับกุม นายโซลา โรติมิ (MR.Shola Rotimi Oluwole) อายุ 29 ป 

สัญชาติไนจีเรีย และ นางสาววรรณกร สุขม่ิง อายุ 29 ป อยูบานเลขท่ี 8/51 ถนนพัฒนาการคูขวาง 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในความผิดฐานรวมกันเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายตอ

ประชาชน รวมกันนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน

หรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนเท็จ พรอมของกลาง สมุดเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาถนนศรี

นครินทร-กรุงเทพกรีฑา จํานวน 1 เลม และบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ 

สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2558 นางสาวอัจฉรา พัฒนทอง ผูเสียหาย อายุ 53 ป ซ่ึงเปน

เจาของรานอัจฉราเครื่องเงิน และนําสงออกไปยังตางประเทศ ในจังหวัดเชียงใหม ไดเขาไปแจงความ

ตอเจาพนักงานตํารวจสืบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม วาถูกลักคนรายเอาขอมูลการติดตอ

ลูกคาในอีเมลไป โดยคนรายไดใชอีเมลท่ีชื่อคลายกันสงใหลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาเพ่ือแจงเปลี่ยนบัญชีท่ีรับ

คาชําระสินคา จนมีลูกคาตางประเทศจํานวน 2 รายหลงเชื่อ และไดโอนเงินเขาบัญชีท่ีคนรายไดทําข้ึน 

รวมเปนจํานวนเงิน 101,644 บาท จากการสืบสวนในข้ันตนกอนหนาท่ีคนรายจะถูกจับกุม เชื่อวา

คนรายท่ีกอเหตุในคดีนี้ไมนาจะทําคนเดียว โดยสังเกตจากประโยคภาษาอังกฤษท่ีคนรายสงอีเมลไป

หลอกลูกคาของผูเสียหายใหโอนเงิน ท่ีใชภาษาอังกฤษไดดีมาก และเชื่อวาจะมีชาวตางชาติรวมกอ

เหตุ กระท่ังเม่ือเขาจับกุม นางสาววรรณกร จึงไดทําการตรวจสอบและคนตัวนายโซลา พบบัตร

เอทีเอ็ม ซ่ึงเปนบัตรกดเงินสดของบัญชีเงินฝากของ นางสาววรรณกร คนรายท่ีกอเหตุในครั้งนี้ และ

จากการสอบสวน นางสาววรรณกร ก็ไดใหการวานายโซลาเปนผูใหเปดบัญชีดังกลาวการกอเหตุของ

คนรายในครั้งนี้ เปนเปนการกออาชญากรรมโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบใหม ซ่ึงในคดีนี้ 

คนรายไดใชวิธีเขาไปอีเมล ดูขอมูลการติดตอลูกคาของผูเสียหาย กอนท่ีจะทําการสมัครอีเมลในชื่อท่ี

ใกลเคียงกันโดยการเปลี่ยนหรือแคสลับตัวอักษรเพียง 1-2 ตัว จนหากไมสังเกตดีๆ ก็จะไมทราบได 

รวมถึงจะใชชวงวันหยุด ท่ีผูเสียหายเจาของอีเมลไมคอยไดเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน ทําการ

                                                           
34 ไทยรัฐออนไลน, รวบอดีต ส.ส. ดัง ‘รตท.เชาวรินธร’, คนวันท่ี 13 มกราคม 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/content/474427 
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ติดตอไปยังเปาหมายแลวพูดคุยหลอกใหโอนเงินเขาบัญชีท่ีสรางข้ึนมาใหม จึงอยากฝากเตือนไปยัง

ผูประกอบการสงออกและนําเขาและประชาชนท่ัวไป ท่ีจะตองใชอีเมลในการติดตอทําธุรกรรมการเงิน

กับลูกคาไมวาจะท้ังในหรือนอกประเทศ ใหระวังการถูกขโมยขอมูลและควรเช็คอีเมลอยูเสมอเพ่ือไม

ปองกันการโจรกรรมขอมูลท่ีนําไปสูความเสียหายในทรัพยสิน35 

2.4.2.4 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 ตํารวจทองเท่ียวจับกุมผูตองหา 2 รายคือ 

นาย นโกมา โอนามิ อายุ 40 ป สัญชาติแซมเบีย ขอหารวมกันฉอโกงประชาชน ปลอมและใชเอกสาร

ปลอม และนางสายพิณ ศรีลิขิต อายุ 34 ป ขอหารวมกันฉอโกงประชาชน พรอมของกลางหลาย

รายการพฤติการณของคนรายคือจะสงอีเมลสุมไปหาลูกคาธนาคารตางๆ เพ่ือแจงใหทางลูกคา

ธนาคารเขาไปแกไขขอมูลภายในเว็บไซต  ซ่ึงเว็บไซตดังกลาวผูตองหาไดปลอมแปลข้ึนมาใหม ให

เหมือนกันทางธนาคารตนแบบจนแยกไมออก เชน ธนาคารไทยพาณิชยท้ังนี้เนื้อหาภายในเว็บจะถูก

ลอกมาเหมือนของจริง ตางกันตรงท่ีของจริงมีชองใหลูกคาใสขอมูลเพียง 2 ชอง แตของท่ีปลอมข้ึนมา

มีใหใสดวยกันถึง 3 ชอง โดยชองท่ี 3 นั้นไดใหลูกคากรอกรหัสผานสวนตัว จากนั้นทางเว็บของคนราย

จะแจงวา ลูกคาไดทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลเรียบรอยแลว จากนั้นทางคนรายไดทราบถึงรหัสสวนตัว

ของลูกคาทุกคน และไดนํารหัสดังกลาวไปใชผานเว็บของธนาคารซ่ึงเปนเว็บจริง พรอมปอนขอมูลของ

ลูกคาเขาไป ทํารายการโอนเงินใหตัวเอง ทุกครั้งท่ีทราบวาลูกคาคนนั้นๆ อยูในบัญชี ซ่ึงพฤติการณ

ตรงนี้ สรางความเสียหายแกธนาคารทุกแหงเปนจํานวนหลาย 10 ลานบาท36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
35 มติชนออนไลน, จับสาวไทยพรอมแฟนหนุมไนจีเรีย แฮกเมลลวงโอนเงินสูญนับแสน, 

คนวันท่ี 16 มกราคม 2558 จากhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 

=1421395164 
36 ชัยวุฒ,ิ  ฟชช่ิงครั้งใหมของไทย กับอีเมลลหาลูกคาแบงค, คนวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 

จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=50610 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางฟชชิ่ง37 

 

ตามภาพท่ี 2.8 หนาเว็บเพจท้ังสองมีลักษณะเหมือนกัน แตปรากฏขอแตกตางท่ีสังเกตได

ดังนี้ 

1. ท่ีอยูของเว็บท่ีปรากฏอยูบนแอดเดรสบาร (Address Bar) เว็บเพจจริงจะอยูบนโดเมน

ของธนาคาร ซ่ึงในตัวอยางนี้ก็คือโดเมน bangkokbank.com สวนท่ีอยูของเว็บ (URL) ของเว็บฟชชิ่ง 

จะไมตรงกับโดเมนจริง 

2. คํานําหนา https:// ซ่ึงแตกตางจากหนาเว็บท่ัวไปท่ีใชเพียง http:// ปจจุบันเบราเซอร 

หลายๆ คายไดใสไอคอนรูปกุญแจล็อคและแสดงแถบสีเขียวบนแอดเดรสบาร เม่ือผูใชเปดเว็บไซตท่ีมี

การเขารหัสขอมูลทําใหผูใชมองเห็นวาเว็บนั้นมีการการรักษาความปลอดภัยไดงายยิ่งข้ึน 
 

                                                           
37

 จับผิด Phishing ภัยรูปแบบใหมของผูใชอินเทอรเน็ต,  คนวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 จาก

http://www.ict.buu.ac.th/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=678 



 
 

 

บทท่ี 3 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับฟชช่ิงของประเทศไทยและตางประเทศ 
 

3.1 กฎหมายที่เกีย่วของกับฟชช่ิงของประเทศไทย 

 

ปจจุบันในประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรกรณีฟชชิ่งอยู      

6 ฉบับ อันไดแก ประมวลกฎมายอาญา อันเปนกฎหมายพ้ืนฐานอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของ

คนในสังคม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติอันเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรฉบับแรกของประเทศไทย และตอมาป พ.ศ. 

2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ซ่ึงไมแตกตางจากเดิมมากนักในกรณีฟชชิ่ง และในป พ.ศ. 

2556 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดเสนอ รางพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 ท่ีมีแนวคิดท่ีจะปรังปรุงกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรพ.ศ. 2550 ใหมีความครอบคลุมและทันสมัยยิ่งข้ึน และตอมาปรากฏรางพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558 โดยลาสุดรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับประชุม สนช.ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) 

 

3.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา 

เนื่องจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเปนลักษณะความผิดทางอาญาประเภทหนึ่ง ท่ีเหมาะ

แกการนําประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเปนหลักกฎหมายพ้ืนฐานมาวิเคราะหศึกษาเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจและชัดแจงมากยิ่งข้ึน อีกท้ังคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นไวในการฟองคดีหากการ

กระทํานั้นเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราอ่ืน ก็สามารถฟองในความผิดฐานนั้น     

ไดอีก38 

                                                           
38 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0901/0507, ลงวันท่ี 20 

เมษายน 2548 เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... , หนา 3.  
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โดยศึกษาเพ่ือวิเคราะหรูปแบบฟชชิ่งในการปลอมเว็บไซตหรือเว็บเพจเปนความผิดฐาน

ปลอมแปลงเอกสาร เปนความผิดตามมาตรา 264-269 เพียงไร และศึกษาเพ่ือวิเคราะหเม่ือฟชเชอร

กระทําการเพ่ือใหไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลและนําขอมูลสวนบุคคลนั้นไปใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือ

ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินนั้นเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาใน

ความผิดฐานลักทรัพย เปนความผิดตามมาตรา 334  ความผิดฐานยักยอกทรัพยเปนความผิดตาม

มาตรา 352-356 และความผิดฐานฉอโกง เปนความผิดตามมาตรา 341 แคไหนเพียงไร ดังนี้ 

3.1.1.1 ความผิดเก่ียวกับเอกสาร ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(7) บัญญัติวา 

เอกสาร หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง 

หรือแผนแบบอยางอ่ืน จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น  

จากคํานิยามจะเห็นไดวาเอกสารถือเปนหลักฐานท่ีสําคัญ ความเชื่อถือและความ

ม่ันคงในทางกฎหมายข้ึนอยูกับการใชไดและความปลอดภัยแหงเอกสาร ดังนั้น สิ่งท่ีกฎหมายประสงค

จะคุมครองในความผิดท่ีเก่ียวกับเอกสารจึงมิใชตัวทรัพยสิน แตเปนความม่ันคงและความเชื่อถือใน

การใชเปนหลักฐาน ซ่ึงในเรื่องนี้ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร กลาววาการคุมครองเอกสารอาจ

พิจารณาได 4 ทาง คือ 

1. ความแทจริงแหงเอกสาร ซ่ึงหมายความวาผูทําเอกสารนั้นเปนผูทําท่ีแทจริง

หรือไม 

2. ความจริงแหงเอกสาร คือ เนื้อหาถูกตองหรือไม 

3. การใชเอกสาร 

4. ความปลอดภัยแหงเอกสาร 

อยางไรก็ดี สามารถสรุปสาระสําคัญของเอกสารไว 4 ประการ คือ 1. เอกสารเปนสิ่ง

ท่ีแสดงออกแหงเจตนา 2. เอกสารเปนสิ่งท่ีมีรูปราง 3. เอกสารเปนสิ่งท่ีมีเนื้อหาในทางกฎหมาย และ   

4. เอกสารตองแสดงถึงผูออกคําสั่งหรือทําเอกสารนั้น39 

 1)  ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร เปนความผิดตามมาตรา 264-269

แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยความผิดฐานปลอมเอกสารบัญญัติไวในมาตรา 264 แบงออกเปน

สองวรรค วรรคหนึ่งเปนเรื่องการปลอมเอกสารโดยตรง ไดบัญญัติการกระทําไวหลายประการ โดยมี

องคประกอบความผิดดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดท่ี 1 องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ทําเอกสารปลอม

ข้ึนท้ังฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด 2. โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

                                                           
39 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535), หนา 233. 
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องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

เพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง 

(2) ความผิดท่ี 2 องคประกอบภายนอก ไดแก 1. กระทําการเติม 

หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ 2. ในเอกสารท่ีแทจริง 3. โดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

เพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง 

(3) ความผิดท่ี 3 องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ประทับตราปลอม

หรือลงลายมือชื่อปลอม 2. ในเอกสาร 3. โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

เพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง 

คําวา เอกสาร ปรากฏความหมายตามมาตรา 1(7) ดังท่ีไดกลาวไวแลว

ขางตน ซ่ึงสาระสําคัญของเอกสาร คือการกระทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ

แผนแบบอยางอ่ืน 

คําวา ทําเอกสารปลอมข้ึน นั้นไมจําเปนท่ีจะตองมีเอกสารท่ีแทจริง คือ 

มีการทําเอกสารข้ึนมาใหมโดยผูอ่ืนท่ีไมใชผูท่ีมีหนาท่ีทําเอกสารนั้น  

ความผิดฐานปลอมเอกสารอาจเกิดข้ึนโดย การเติม ตัดทอนขอความ

หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริงก็ได ซ่ึงหากผูกระทํามีอํานาจทําไดก็ไมมีความผิดแต

อยางใด แตหากแมผูกระทําจะเปนผูท่ีทําเอกสารนั้นเองก็เปนความผิดถาหากวาไมมีอํานาจจะเติม ตัด

ทอนขอความ หรือแกไขใดๆ ก็จะมีความผิด 

การประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม เปนกรณีท่ีเอกสารไดทํา

เสร็จแลว แตยังมิไดประทับตราหรือลงลายมือชื่อ ผูกระทําจึงไดประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อ

ปลอม 

สําหรับการกระทํานั้นนาจะเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน นั่นคือ หาก

เอกสารท่ีทําปลอมข้ึนดังท่ีกลาวมา มีผูนําไปใชแลวความเสียหายอาจเกิดแกผูใดหรือประชาชน โดย

ความเสียหายอาจเปนความเสียหายในทางทรัพยสิน ชื่อเสียง ผูกระทําไมจําเปนตองทราบวาการ

ปลอมเอกสารนั้นนาจะเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน หากวาการกระทําดังกลาวโดยตัวเองนาจะ

เสียหายแกผูอ่ืน หรือประชาชน ผูกระทําก็มีความผิดตามมาตรานี้ แตถาไมนาจะเกิดความเสียหายเลย

ก็ไมเปนความผิดแมในฐานพยายามกระทําความผิดก็ตาม 

องคประกอบภายในความผิดฐานนี้ คือมีเจตนาธรรมดา และมีมูลเหตุ

ชักจูงใจ คือเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง 
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(4)  สําหรับมาตรา 264 วรรคสอง เปนเรื่องท่ีไมใชความผิดฐานปลอม

เอกสารแตกฎหมายใหถือวาเปนการปลอมเอกสาร โดยมีองคประกอบความผิดดังตอไปนี้ 

องคประกอบภายนอก ไดแก 1. กรอกขอความ 2. ลงในแผนกระดาษ

หรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงมีลายมือชื่อของผูอ่ืน 3. โดยไมไดรับความยินยอมหรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอ่ืน 

องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ เพ่ือ

นําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน 

กลาวคือ มีผูมีอํานาจกระทําไดลงลายมือชื่อไว หากแตผูไมมีอํานาจ

กระทําไมมีอํานาจจะเติม ตัดทอนขอความ หรือแกไขใดๆ ก็จะมีความผิด ท้ังนี้โดยไมไดรับความ

ยินยอมหรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูมีอํานาจ ซ่ึงองคประกอบภายในเชนเดียวกับท่ีไดกลาวมาแลว 

3.1.1.2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย ไดบัญญัติไวในลักษณะ 12 ของประมวลกฎหมาย

อาญา ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวอาจทําใหเขาใจไดวาวัตถุท่ีมุงหมายกระทําตอมีเฉพาะทรัพยเทานั้น แต

หากไดอานบทมาตราตางๆ ในลักษณะ 12 ดังกลาวแลว จะพบวาวัตถุท่ีกระทําตอไมจํากัดเฉพาะ

ทรัพยเทานั้น หากแตมีท้ังหมด 3 อยางดวยกัน คือ ทรัพย ทรัพยสิน และประโยชนในลักษณะท่ีเปน

ทรัพยสิน 

ขอแรกท่ีควรพิจารณาในความผิดเก่ียวกับทรัพย คือ ความหมายของคําวา ทรัพย 

ทรัพยสิน และประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน ซ่ึงในประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทนิยามเอาไว 

ดังนั้น จึงตองถือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 137 ท่ีบัญญัติวา ทรัพย 

หมายความวาวัตถุท่ีมีรูปราง และมาตรา 138 ท่ีบัญญัติวา ทรัพยสิน หมายความรวมท้ังทรัพยและ

วัตถุไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได เม่ือคําวาทรัพยและทรัพยสินมีความหมายตางกัน การ

บัญญัติกฎหมายอาญาลักษณะความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยบางมาตราไดบัญญัติคําวาทรัพย สวนบาง

มาตราไดบัญญัติคําวาทรัพยสิน ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาความผิดลักษณะ 12 นี้มีวัตถุท่ีกระทําตอ

ดังตอไปนี้ ทรัพย หมายถึง วัตถุมีรูปรางในตัวเอง มีความกวาง ยาว หนา ไมวาจะมีขาดเล็กหรือใหญก็

ตาม ซ่ึงเปนไปตามวิทยาศาสตรทางกายภาพ ไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีมนุษยเห็นไดดวยตาเปลา เชน น้ํา

หรือแกสตางๆ ก็เปนวัตถุท่ีมีรูปราง แตพลังงานไฟฟานั้น ในทางวิทยาศาสตรทางกายภาพไมเปนสิ่งท่ี

มีรูปราง เปนแตพลังงาน เหมือนพลังงานน้ํา พลังงานแสงแดด แตมีขอสังเกตในสวนของพลังงาน

ไฟฟาวาเปนทรัพยหรือไม ซ่ึงศาลฎีกาไดวินิจฉัยคําวา ทรัพย ท่ีใชในประมวลกฎหมายอาญาวามี

ความหมายตรงกับมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเหมือนกัน และไดถือวา

พลังงานไฟฟาเปนทรัพย คงจะเปนเพราะศาลฎีกาเห็นวาพลังงานไฟฟาเปนวัตถุมีรูปราง ดวยเหตุนี้

เองศาลฎีกาจึงไดลงโทษผูลักกระแสไฟฟาฐานลักทรัพย ซ่ึงความเห็นของศาลฎีกาไมตรงกับ
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วิทยาศาสตรทางกายภาพ40 สวนทรัพยสิน หมายความรวมท้ังทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมี

ราคาและถือเอาได โดยเหตุนี้ ทรัพยสิน จึงหมายถึง ทรัพย ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได คําวา อาจมี

ราคา นั้น ราคา หมายถึงคุณคาในตัวของสิ่งนั้นเอง สวนคําวา อาจถือเอาได หมายถึงอาการหวงกันไว

เพ่ือตนเอง ไมจําเปนตองเขายึดถือจับตองไดจริงจัง41 กลาวคือ วัตถุมีรูปรางใดซ่ึงอาจมีราคาและ

ถือเอาไดก็เปนทรัพยสิน และวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาไดก็ถือเปนทรัพยสินหากอาจมี

ราคาและอาจถือเอาไว วัตถุท่ีไมมีรูปรางท่ีสําคัญก็คือสิทธิ เชน สิทธิเรียกรองอันเกิดจากมูลหนี้ คือ 

นิติกรรม สัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ทรัพยสิทธิเหนือสังหาริมทรัพยหรือ

อสังหาริมทรัพย เชน ภาระจํายอม สิทธิเหนือพ้ืนดิน นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์ก็ถือวาเปนทรัพยสิน เพราะ

อาจมีราคาและถือเอาไว และประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน จะใชอยูในประมวลกฎหมายอาญา

เฉพาะความผิดฐานกรรโชกตามมาตรา 337 ความผิดฐานรีดเอาทรัพยมาตรา 338 ความผิดฐาน

ผูจัดการทรัพยสินทําผิดหนาท่ีตามมาตรา 353 และมาตราอ่ืนท่ีอางความผิดตามมาตราดังกลาว

เทานั้น ท้ังนี้ สําหรับความผิดดังกลาวนั้น ผูบัญญัติกฎหมายประสงคจะใหมีความหมายท่ีกวางกวาคํา

วา ทรัพยสิน ฉะนั้นคําวา ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน จึงมีความหมายสองประการ ประการ

แรก หมายถึง ตัวทรัพยสิน และประการท่ีสอง หมายถึง ประโยชนอ่ืนใดท่ีไมถึงกับเปนตัวทรัพยสิน

ดังกลาวแลว แตเขาในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินเพราะอาจมีราคาได42 

1) ความผิดฐานลักทรัพย เปนความผิดตามมาตรา 334 แหงประมวล

กฎหมายอาญา เปนความผิดตอกรรมสิทธิ์และการครอบครอง โดยมีองคประกอบความผิดดังตอไปนี้ 

คือ 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. เอาไป 2. ทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ี

ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ โดย

ทุจริต 

การเอาไปนั้น มีความหมายวาเปนการพาทรัพยเคลื่อนท่ีไปจากการ

ครอบครองของผูอ่ืนโดยผูเอาไปไมมีอํานาจ หรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย คือ การเอาไปจะตอง

                                                           
40 บัญญัติ สุชีวะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะทรัพย, 

พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษาแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2535), หนา 2. 
41 เรื่องเดียวกัน, หนา 5. 
42 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิมพครั้งท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), หนา 255-257. 
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ประกอบดวยการมีบุคคลอ่ืนครอบครองทรัพยนั้นอยูในขณะท่ีมีการเอาทรัพยไป และไดมีการเอา

ทรัพยไปจากการครอบครองของผูอ่ืน 

การมีบุคคลอ่ืนครอบครองทรัพยนั้นอยูในขณะท่ีมีการเอาทรัพยไป คือ                  

มีผูครอบครองทรัพยนั้นอยู โดยการครอบครองจะตองประกอบดวยลักษณะ 2 ประการ คือ             

1. การครอบครองตามความเปนจริง ตองถือวาเจาของมีอํานาจปกครองอันแทจริงเหนือทรัพยนั้น 

โดยท่ีเขาสามารถจัดการแกทรัพยสินนั้นในทางหนึ่งทางใด โดยท่ีไมมีใครสามารถจะขัดขวางได และ 

2. มีเจตนาในการครอบครองทรัพยนั้น หากไมมีเจตนาท่ีจะครอบครองเลยก็ดีหรือสละเจตนาเม่ือใดก็

ดี การครอบครองก็จะหมดไปดวย ซ่ึงในเรื่องนี้ มีขอสงสัยวาเจตนาท่ีจะปกครองทรัพยนั้นไม

จําเปนตองเปนเจตนาท่ีจะปกปองทรัพยเปนรายทรัพยไป อาจเปนเจตนาท่ัวๆ ไปท่ีจะปกครองทรัพยก็

ได  

การเอาทรัพยไปจากการครอบครองของผู อ่ืนนั้น มีความเห็นอยูสอง

ประการ คือ43 

ความเห็นประการท่ีหนึ่ง เปนความเห็นของศาลฎีกา ถือวา การเอาไป ยอม

สําเร็จบริบูรณตอเม่ือผูกระทําพาเอาทรัพยนั้นเคลื่อนท่ีไปในลักษณะท่ีจะพาเอาไปไดไมวาจะเคลื่อน

เอาไปไดเพียงเล็กนอยเทาใด 

ความเห็นประการท่ีสอง เปนความเห็นในทางตํารา ถือวา การเอาไป ยอม

สําเร็จบริบูรณเม่ือผูกระทําไดไปซ่ึงการครอบครองนั้น คือ มีอํานาจอันแทจริงเหนือทรัพยนั้น                    

ซ่ึงตองพิจารณาจากจารีตประเพณี ลักษณะของทรัพย ความสามารถท่ีจะขัดขวางมิใหผู อ่ืนเขา

เก่ียวของกับทรัพย เปนตน จึงแสดงวาการเอาไปอาจสําเร็จบริบูรณไดโดยผูกระทํามิไดเอาถือแตะตอง

ตัวทรัพยนั้นเลย เชน ใชวิธีลอเอาสัตวไป หรือตอนโค กระบือ หรือสุกร ออกไปจากคอกหรือสถานท่ีท่ี

เจาของเลี้ยงไว แตอยางไรก็ตามหากผูกระทํามีอํานาจท่ีจะกระทําไดแลว การกระทํานั้นก็หาเปน

ความผิดไม คือถาเจาของหรือผูมีอํานาจอนุญาตแทนเจาของไดอนุญาตไมวาจะโดยตรงหรือโดย

ปริยายใหเอาไปแลว การกระทํานั้นก็ไมเปนความผิดแตอยางใด 

สําหรับคําวา ทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย หมายความ

วา ทรัพยท่ีผู อ่ืนมีกรรมสิทธิ์อยูหรือมีกรรมสิทธิ์รวมกับผูกระทําความผิด ไมใชทรัพยท่ีเปนของ

ผูกระทําแตเพียงผูเดียวหรือเปนทรัพยท่ีไมมีเจาของ 

นอกจากนี้ ผูกระทําความผิดฐานลักทรัพยตองกระทําโดยเจตนาเอาไปซ่ึง

ทรัพยของผูอ่ืนหรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ไมวาจะเปนเจตนาประสงคตอผลหรือเจตนาเล็งเห็น

                                                           
43 เรื่องเดียวกัน, หนา 260-261. 
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ผล และมีมูลเหตุจูงใจ โดยทุจริต ในการกระทําความผิดฐานลักทรัพย คือ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิ

ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

2) ความผิดฐานยักยอกทรัพยเปนความผิดตามมาตรา 352-356 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา โดยมาตรา 352 มีองคประกอบความผิด ดังตอไปนี้ 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ครอบครอง 2. ทรัพยซ่ึงเปนของ

ผูอ่ืนหรือซ่ึงผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย 3. เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลท่ีสาม 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

โดยทุจริต 

สําหรับความผิดตามมาตรา 352 วรรคสองนั้น เปนเหตุลดโทษเนื่องจาก

ทรัพยนั้นไดตกมาอยูในความครอบครองของผูกระทําความผิด เพราะผูอ่ืนสงมอบโดยสําคัญผิดไปโดย

ประการใด หรือเปนทรัพยสินหายซ่ึงผูกระทําความผิดเก็บได และผูกระทําความผิดไดเบียดบังทรัพย

นั้นเปนของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต 

คําวา การครอบครอง คือ ผูกระทําจะตองมีอํานาจอันแทจริงท่ีจะปกครอง

ทรัพยนั้นไว อีกท้ังมีเจตนาท่ีจะใชอํานาจอันแทจริงปกครองทรัพยดังกลาวดวย ดังท่ีไดกลาวไวใน

ความผิดฐานลักทรัพย สวนผูกระทําจะไดครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมาย

ไมสําคัญ ความสําคัญอยูท่ีวาจะตองไดครอบครองอยูในขณะยักยอก 

คําวา ทรัพยซ่ึงเปนของผูอ่ืนหรือซ่ึงผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ก็จะมี

ความหมายอยางเดียวกับในความผิดฐานลักทรัพยท่ีไดกลาวมาแลวเชนเดียวกัน 

คําวา เบียดบัง หมายความวา การแสดงกิริยาออกมาภายนอกวาตนเองเปน

เจาของทรัพย ท้ังนี้เพราะอยูในความครอบครองของผูกระทําอยูแลว การเบียดบังจึงอยูท่ีการกระทําท่ี

แสดงออกมาวา ผูกระทําไมเคารพตอกรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพยและแสดงตนเปนเจาของแทน  

สําหรับในสวนขององคประกอบภายในนั้น ผูกระทําจะตองมีเจตนาธรรมดา

จะเบียดบังเอาทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยมาเปนของตนเองหรือบุคคลท่ีสาม 

โดยทราบวาทรัพยนั้นเปนของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจโดย

ทุจริต คือ แสวงหาผลประโยชนมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

3) สวนองคประกอบความผิดตามมาตรา 353 คือ 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ไดรับมอบหมายใหจัดการ

ทรัพยสินของผูอ่ืนหรือทรัพยสินซ่ึงผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย 2. กระทําผิดหนาท่ีของตนเองดวย

ประการใดๆ 3. จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของผูนั้น 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

โดยทุจริต 
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คําวา มอบหมายใหจัดการทรัพยสิน หมายความวา มอบหมายใหไปจัดการ

กิจการทุกอยางเก่ียวกับทรัพยสิน รวมถึงการมอบหมายใหเปนตัวแทนรับชําระหนี้จากบุคคลภายนอก 

โดยจะเปนการมอบหมายใหจัดการเปนประจําหรือชั่วคราวหรือเพียงครั้งเดียวก็ได 

คําวา การทําผิดหนาท่ี หมายความวา ผูกระทํามีหนาท่ีควรกระทําหรือควร

ละเวนการกระทํา แตกลับไมกระทําหรือฝนกระทําอันเปนการขัดแยงกับหนาท่ีนั้น โดยหนาท่ีนี้อาจ

เปนหนาท่ีตามกฎหมาย หรือหนาท่ีตามสัญญาก็ได 

คําวา จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หมายความวา มีความสัมพันธ

ระหวางการกระทํากับผล คือความเสียหายดังกลาวเกิดจากการกระทําผิดหนาท่ีนั้นหรือไม และจะ

เปนความผิดสําเร็จเม่ือความเสียหายไดเกิดข้ึนจริงๆ 

สําหรับองคประกอบภายในนั้น ผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดาท่ีจะกระทํา

ผิดในการจัดการทรัพยสิน โดยมีมูลเหตุจูงใจทุจริต คือ แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

ความแตกตางระหวางมาตรา 352 และมาตรา 353 ท่ีกลาวมาแลวขางตน คือ 

1. ผูกระทําตามมาตรา 352 ตองเปนผูครอบครองทรัพยสินอยูแลว แตผูกระทําตาม

มาตรา 353 ไมจําเปนตองครอบครองทรัพยสิน เพียงแตมีอํานาจจัดการทรัพยสินก็ถือวาเขา

องคประกอบแลว 

2. วัตถุท่ีกระทําตอของมาตรา 352 เฉพาะทรัพยเทานั้นแตวัตถุท่ีกระทําตอของ

มาตรา 353 ไดแก ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน 

3. การกระทําตามมาตรา 352 ตองเปนการเบียดบังตามความหมายขางตน          

แตสําหรับมาตรา 353 ไมถึงกับตองเปนการเบียดบัง เพียงแตจัดการทรัพยสินอยางใดใหผูอ่ืนเสียหาย

ก็เขาลักษณะท่ีจะเปนความผิดได เม่ือไดกระทําผิดหนาท่ีและกระทําโดยมูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต 

3.1.1.3 ความผิดฐานฉอโกง เปนความผิดตามมาตรา 341 แหงประมวลกฎหมาย

อาญา บัญญัติองคประกอบความผิดฐานฉอโกงไว ดังตอไปนี้ 

1) องคประกอบภายนอก 1. หลอกลวงดวย 1.1 แสดงขอความอันเปน

เท็จ หรือ 1.2 ปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง 2. ผูอ่ืน 3. โดยการหลอกลวงดังวานั้น 3.1 ไดไป

ซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือ 3.2 ทําใหผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม        

ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ 

2) องคประกอบภายใน 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต 
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การหลอกลวง หมายความวาทําใหเกิดความเขาใจผิด ซ่ึงทําไดสองวิธี คือ44 

วิธีท่ี 1 คือ การแสดงขอความเท็จ หมายถึงแสดงขอเท็จจริงท่ีไมตรงกับ

ความจริง ซ่ึงขอความจะเปนเท็จไดตอเม่ือเปนขอความในอดีตและปจจุบัน สําหรับขอความในอนาคต

เปนแตคําทํานายหรือการแสดงความคิดเห็นภายหนาจึงไมสามารถท่ีจะถือวาเปนเท็จได45 

วิธีท่ี 2 คือ ปกปดขอความจริงอันควรบอกใหแจง จะถือวาความจริงใด

ผูกระทําควรบอกใหแจง และถาไมบอกจะเปนการหลอกลวงไดก็ตอเม่ือขอเท็จจริงนั้นผูกระทํามี

หนาท่ีแจงใหทราบ ซ่ึงหนาท่ีแจงใหทราบมีอยู 4 ประการ คือ 1. หนาท่ีตามกฎหมาย 2. หนาท่ีตาม

สัญญา 3. หนาท่ีท่ีเกิดจากความสุจริตและความไววางใจตอกันและกัน 4. หนาท่ีซ่ึงเกิดจากการ

กระทํากอนๆ ของตนซ่ึงอาจทําใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิด 

การฉอโกงยอมสําเร็จบริบูรณเม่ือผูกระทําไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผู ถูก

หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม การไดไปซ่ึงทรัพยสินนี้ ผูถูกหลอกลวงจะไดประโยชนตอบแทนหรือไมไม

สําคัญ นอกจากท่ีกลาวมาแลวการฉอโกงยอมสําเร็จเม่ือทําใหผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม ถอน 

หรือทําลายเอกสารสิทธิ หากยังไมไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือบุคคลท่ีสามยังมิไดทํา ถอน ทําลายเอกสาร

สิทธิก็เปนแคความผิดฐานพยายามฉอโกงเทานั้น 

สําหรับองคประกอบภายในนั้นผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดา หากผูกระทํา

มีเจตนาแคเพียงแกลงเลน แตผูถูกหลอกลวงหลงเชื่อจึงไดสงทรัพยสินหรือทํา ถอนหรือทําลาย

เอกสารสิทธิ ผูกระทํายอมไมมีความผิดตามมาตรานี้ นอกจากนี้ผูกระทําจะตองกระทําไปดวยมูลเหตุ

ชักจูงใจโดยทุจริตอีกดวย นั่นคือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

  

3.1.2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

  เนื่องจากการกระทําความผิดในแทบทุกข้ันตอนของฟชชิ่งเปนการกระทําท่ีเ ก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผลในการใชบังคับเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรจึงมีความสําคัญยิ่งในการศึกษาพระราชบัญญัตินี้

โดยศึกษาตั้งแตความเปนมาตลอดจนหลักการและเหตุผลเพ่ือใหเขาใจถึงเจตนารมณ และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งมาตราท่ีเก่ียวของกับฟชชิ่งเพ่ือการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                           
44 เรื่องเดียวกัน, หนา 306-309. 
45 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และ 3, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, 2545), หนา 818. 
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3.1.2.1 ความเปนมาของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

รวมถึงหลักการและเหตุผล46 

ประวัติความเปนมาของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ี

กวาจะมีการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ตองใชเวลาในการดําเนินการกวา 9 ป เพ่ือใหเห็นถึงความ

เปนมาเปนไปของกฎหมายนี้ซ่ึงจะชวยทําใหเขาใจกฎหมายเรื่องนี้ไดดีข้ึน ถัดมาจะกลาวถึงหลักการ

และเหตุผลท่ีเปนเหตุท่ีทําใหตองมีการตรากฎหมายวาดวยการ กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ซ่ึงนับไดวาเปนเจตนารมณหลักของกฎหมายฉบับนี้ซ่ึงจะมีสวนชวยในการตีความกฎหมายฉบับนี้ให

สอดคลองกับเจตนารมณหลังจากนั้น เพ่ือใหไดเห็นภาพกวางๆ ของกฎหมายวาดวย การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เพ่ือประโยชนในการทําเขาใจในเบื้องตน จะไดสรุปหลักการของ

กฎหมายฉบับนี้ไวเปนขอๆ โดยยังไมมีการอธิบายในรายละเอียด 

กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรจัดวาเปน กฎหมายอาญา

เฉพาะเรื่องฉบับหนึ่ง ความเปนกฎหมายอาญาเฉพาะเรื่องนี้ ยอมสื่อความหมายใหเห็นวา การจะทํา

ความเขาใจกฎหมายอาญานี้ได ตองมีพ้ืนความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายอาญา โดยเฉพาะในเรื่อง 

โครงสรางความรับผิดทางอาญา เพราะการท่ีบุคคลใดจะกระทําความผิดและตองรับโทษในทาง

กฎหมายนั้น บุคคลนั้นตองกระทําการครบถวนท้ังองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายในของ

ความผิดอาญาในฐานนั้นๆ  

1) ประวัติความเปนมาของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

ปญหาการขาดกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรทํา

ใหการทํางานของเจาหนาท่ีในการจัดการหรือดําเนินคดีกับเรื่องราวท่ีมีการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรหรือใชคอมพิวเตอรกระทําความผิดไมอาจกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะ

ภายใตหลักการของนิติรัฐท่ีมีหลักการสําคัญวาเจาหนาท่ีของรัฐจะกระทําการใด อันเปนการ

กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะตองมีกฎหมายใหอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีรัฐ หากไม

มีกฎหมายใหอํานาจรัฐ เจาหนาท่ีรัฐก็จะกระทําการใดอันเปนเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนไมได ในขณะท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาแตกฎหมายยังไมอาจตราข้ึนเพ่ือควบคุมการใช

เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตัวอยางจริงท่ีมีการหารือไป ยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง

เสร็จท่ี 343/2549 เรื่อง อํานาจของพนักงานตํารวจในการปดก้ันเว็บไซต ท่ีไมเหมาะสมทาง

                                                           
46 มานิตย จุมปา, คําอธิบายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร, พิมพครั้งท่ี 

2 (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2554), หนา 18-26. 
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อินเทอรเน็ต และของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 132 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

เม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร     

ซ่ึงเปนการกําหนดความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไวเปนการเฉพาะและใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ี

เปนการเฉพาะ ยอมจะมีสวนชวยทําใหขอขัดของท่ีมีมาแตเดิมถูกขจัดไป อันจะทําใหการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือเอาผิดแกผูกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 นี้ แตเริ่มแรกมีการใชชื่อวา รางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ท้ังนี้มีประวัติความเปนมาของกฎหมายฉบับนี้โดยยนยอตามลําดับ ดังนี้ 

(1) เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2539 คณะรัฐมนตรีไดใหความ เห็นชอบ

ตอนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (เรียกโดยยอกันท่ัวไป วา ไอที 2000) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทยใหมีความพรอมรองรับกับโลกาภิวัตนยุคใหม ตลอดจนเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของประเทศไทยใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมี มาตรการ

สําคัญประการหนึ่งในนโยบายดังกลาว คือ ใหมีการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2541 ใหคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแหงชาติเปนแกนหลักในการดําเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ นับแต

นั้นเปนตนมาก็มีการเริ่มข้ันตอนในการยกรางกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยี โดยกฎหมายวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรนั้นเปนหนึ่งในบรรดารางกฎหมายตางๆ ท่ีมีการยกรางข้ึน      

แต ในขณะนั้นยังคงใชชื่อเดิมวา รางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

โดยกฎหมายท่ีมีการยกรางข้ึนมาในคราวเดียวกันนี้มีท้ังหมดมีจํานวน 6 ฉบับดวยกัน ซ่ึงไดแก 

1. กฎหมายเ ก่ียว กับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic 

Transactions Law) 

2. กฎหมาย เ ก่ียว กับลาย มือชื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส  ( Electronic 

Signatures Law) 

3. กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ ใหท่ัวถึง

และเทาเทียม 

4. กฎหมาย เ ก่ี ย ว กับการ คุ มครองข อ มู ลส วนบุ คคล  (Data 

Protection Law) 

5. กฎหมายเก่ียวกับการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer 

Crime Law) 
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6. กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Funds 

Transfer Law) 

(2) การยกรางกฎหมายวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้น 

ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือใหยกราง

กฎหมายฉบับนี้ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ ยกรางกฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร ใหความเห็นทางวิชาการท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและความเทาเทียมกันของ

ประชาชนภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พิจารณาความสอดคลองของกฎหมายในเรื่อง

ดังกลาวกับกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของและกฎเกณฑท่ีนานาประเทศยอมรับดวยเหตุท่ีกฎหมายเรื่องนี้ 

เปนเรื่องใหมจึงจําเปนตองมีการศึกษากฎหมายตางประเทศและกติการะหวางประเทศท่ีเก่ียวของใน

เชิงเปรียบเทียบเพ่ือเปนแนวทางในการยกรางกฎหมาย (Comparative Law) โดยมีกฎหมายท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณา ศึกษาเพ่ือเปนแนวทาง ดังนี้ 

1. สภายุโรป คือ Convention on Cybercrime 

2. ประเทศฟลิปปนส คือ Electronic Commerce Act 2000 

3. ประเทศสิงคโปร คือ Computer Misuse Act 1993  

4. ประเทศมาเลเซีย คือ Computer Crimes Act 1997  

5. ประเทศญี่ปุน คือ Unauthorized Computer Access Law 2000 

6. ประเทศอินเดีย คือ The Information Technology Act 2000  

7. ประเทศเยอรมัน คือ German Penal Code  

8. ประเทศสหรัฐอเมริกา United States Code ในสวนท่ีเก่ียว กับ

กฎหมายคอมพิวเตอร 

(3) เม่ือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจไดยกรางแลวเสร็จไดมีการ 

นําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 1/2545 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรี ทักษัณ ชินวัตร ทําหนาท่ีเปนประธาน ซ่ึง

คณะกรรมการก็ไดมีมติเห็นชอบ ในหลักการของรางกฎหมายดังกลาวพรอมมีขอสังเกตบางประการ 

ท้ังนี้ ใหมีการดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ตอ

คณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตอไป 

(4) วันท่ี 23 กันยายน 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบ

ในหลักการของรางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... และเห็นควรใหสง

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 
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(5) ในการพิจารณาพระราชบัญญัติว าดวยอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร โดย

มีศาสตราจารยมีชัย ฤชุพันธ เปนประธานกรรมการ และมีผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงคมนาคม 

ผูแทนกระทรวงพาณิชยผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน

ศาลยุติธรรมผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนผูเขารวมประชุมและ

ชี้แจงรายละเอียด โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) นี้ ไดเริ่มมีการประชุมนับตั้งแตเดือน

มกราคม 2547 ถึงเดือนมกราคม 2548 เพ่ือตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(6) ในระหวางข้ันตอนการตรวจรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) นั้น เม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจและแกไขเพ่ิมเติมแลวเสร็จ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวไปจัดสัมมนาเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการสัมมนาดังกลาว

เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาในข้ันตอนนี้

เองท่ีไดมีการพิจารณาแลวเห็นวา ชื่อรางพระราชบัญญัติเติม คือ รางพระราชบัญญัติวาดวย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... นั้นไมเหมาะสมเพราะเนื้อหาในรางพระราชบัญญัติมุงไปท่ีการ

กําหนดฐานความผิดสําหรับบุคคลท่ีกระทําความผิดตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร

โดยตรง มิไดมุงถึงกรณีท่ีใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา ชื่อของรางพระราชบัญญัติเดิมจึงไมสะทอนถึงเจตนารมณของกฎหมายนี้เทาท่ีควร จึงไดมีการ

เปลี่ยนชื่อใหเหมาะสมชัดเจนและสอดคลองกับเจตนารมณและสาระสําคัญในเนื้อหา โดยชื่อใหมใชชื่อ

วา รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ซ่ึงทายสุดราง

พระราชบัญญัตินี้ ไดแลวเสร็จการตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสงใหแก

คณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 2548 

(7) คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยไดมีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ครั้งแรกในการประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันพุธท่ี 15 

พฤศจิกายน 2549 โดยสภามีมติรับหลักการ และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือ

พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และคณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนไดพิจารณา

แลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2550 และมีการลงมติใหความเห็นชอบในวาระ 3 เปนอันเสร็จสิ้น

กระบวนการในสภานิติบัญญัติ นายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัตินี้ ข้ึนทูลเกลาฯ และ
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พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย โดยไดมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 18 

มิถุนายน 2550 

2) หลักการและเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

สําหรับหลักการและเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ปรากฏชัดเจนในหมาย เหตุทายพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ความวา เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรได

เปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ 

ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจาก

คําสั่งท่ีกําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบ

คอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมี

ลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และ

ความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือ

ปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

3.1.2.2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 มาตราท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง 

1) การเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน มาตรา 5 

(1) องคประกอบภายนอกไดแก 1. ผูใด 2. เขาถึงโดยมิชอบ 3. ซ่ึง

ระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 

(2) องคประกอบภายในแก 1. เจตนา 

การเขาถึง (Access) หมายถึง การเขาถึงท้ังในระดับกายภาพเชน อาจจะมี

การกําหนดรหัสผานการเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไปไดรหัสผานมาและ

สามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและ

หมายความรวมถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุม

ระบบคอมพิวเตอรไดนอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได 

ดังนั้น จึงอาจหมายถึงการเขาถึงฮารดแวร หรือสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร ขอมูลท่ีถูก

บันทึกเก็บไวในระบบเพ่ือใชในการสงหรือโอนถึงอีกบุคคลหนึ่ง ในเรื่องวิธีการเขาถึงนั้นใหรวมไปถึง

การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการเขาถึงโดยผานทางเครือขายสาธารณะ เชน อินเทอรเน็ตท่ีเปนการ

เชื่อมโยงระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายเขาดวยกัน และยังรวมไปถึงการเขาถึงโดยผานระบบ

เครือขายเดียวกันดวยก็ได เชน  ครือขายท่ีเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลๆ กัน (Local 
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Area Network) และยังรวมถึงการเขาถึงโดยการติดตอสื่อสารแบบไรสาย(Wireless 

Communication) ตลอดจนเครือขายสวนบุคคล (Personal Area Network) 

โดยมิชอบ กลาวคือ การกระทําใดๆ ท่ีทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมี

อํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิ

โดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวา โดยมิชอบ 

เชน การทดสอบหรือรักษาความม่ันคงเพ่ือความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลผูไดรับ

มอบอํานาจจากผูเปนเจาของระบบคอมพิวเตอร (Owner) หรือผูปฏิบัติการ (Operator) หรือการ

ปรับแกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของคอมพิวเตอรโดยผูปฏิบัติการ (Operator) กอน

ติดตั้งซอฟตแวรใหมๆ  

ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณซ่ึงในทางวิทยาศาสตร 

ไดแก ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือประมวลผลขอมูลดิจิทัล (Digital Data) อัน

ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง (Peripheral) ตางๆ ในการรับเขาหรือปอน

ขอมูล (Input) นําเขาหรือแสดงผลขอมูล (Output) และบันทึกหรือเก็บขอมูล (Store and Record) 

ระบบคอมพิวเตอรจึงอาจเปนอุปกรณเพียงเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องอันมีลักษณะเปนชุดเชื่อมตอ

กัน โดยอาจเชื่อมตอผานระบบเครือขายก็ได และมีลักษณะการทํางานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมหรือ

ซอฟตแวรท่ีกําหนดไว ดังนั้นการซ้ือคอมพิวเตอรมาเครื่องเดียวแตยังไมมีการเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ 

ก็ถือไดวาเปนระบบคอมพิวเตอรแลว 

เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีมีวิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ กลาวคือ 

เปนระบบท่ีมีการปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไวเปดเผยแกสาธารณชน แตการกระทําจะเปน

ความผิดไดจะตองมาพิจารณาวาผูกระทํามีเจตนาหรือไม ถามีเจตนาก็ตองรับผิดแตถาไมมีเจตนาก็ไม

ตองรับผิด เพราะกรรมเปนเครื่องชี้เจตนาจากบทบัญญัติตามมาตรานี้ กําหนดใหเพียงวาการเขาถึง

ระบบคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดแมวาผูกระทําจะไมมีเหตุจูงใจหรือทําใหเกิดความ

เสียหายแกระบบคอมพิวเตอร 

ขอสังเกตบางประการ เรื่องลักษณะอยางไรจึงจะถือวาเปนระบบ

คอมพิวเตอรท่ีมีวิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเนื่องจากมีความหมายกวางมาก เชน เครื่อง

คอมพิวเตอรสวนกลางในสถานท่ีทํางานท่ีไมมีการตั้งรหัสผานไวสําหรับเปดดูขอมูล หากมีบุคคลใดเขา

ไปเปดดูโดยไมไดรับอนุญาตจะมีความผิดตามมาตรานี้หรือไม เพราะวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีไว

ใชเพ่ือประโยชนโดยสวนรวม   

2) การเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน มาตรา 7 
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(1) องคประกอบภายนอกไดแก 1. ผูใด 2. เขาถึงโดยมิชอบ 3. ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

การเขาถึง (Access) หมายถึง การเขาถึงท้ังในระดับกายภาพเชน อาจจะมี

การกําหนดรหัสผานการเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไปไดรหัสผานมาและ

สามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและ

หมายความรวมถึงการเขาถึงขอมูลทางคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได  

โดยมิชอบ กลาวคือ การกระทําใดๆ ท่ีทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมี

อํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิ

โดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวา โดยมิชอบ 

เชน การทดสอบหรือรักษาความม่ันคงเพ่ือความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลผูไดรับ

มอบอํานาจจากผูเปนเจาของระบบคอมพิวเตอร (Owner) หรือผูปฏิบัติการ (Operator) หรือการ

ปรับแกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของคอมพิวเตอรโดยผูปฏิบัติการ (Operator) กอน

ติดตั้งซอฟตแวรใหมๆ  

องคประกอบความผิดตามมาตรา 7 ตรงกับองคประกอบความผิดตาม

มาตรา 5 ขางตน เพียงแตเปลี่ยนจาก ระบบคอมพิวเตอร เปน ขอมูลทางคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงตอง

พิจารณานิยามศัพทคําวา ขอมูลทางคอมพิวเตอร  

ขอมูลคอมพิวเตอร หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่ง

อ่ืนใดบรรดาท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และให

หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย เพ่ือให

ครอบคลุมถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในอนาคต ท่ีอาจสรางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีไมใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 กําหนดให 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข 

โทรพิมพ หรือโทรสาร  

สิ่งท่ีตองระวังก็คือเจตนารมณของการบัญญัติความผิดฐานเขาถึงขอมูลทาง

คอมพิวเตอรโดยมิชอบหมายถึงขอมูลนั้นเปนการเก็บหรือสงดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรหรือวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น จึงไมรวมถึงขอมูลท่ีบรรจุไวในแผนซีดีหรือแผนดิส (Disk) 

อยางไรก็ตาม เม่ือใดท่ีมีการนําซีดีหรือแผนดิน นั้นอานผานระบบ

คอมพิวเตอรก็จะอยูในความหมายของขอมูลทางคอมพิวเตอรทันที  
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ขอสังเกตบางประการสําหรับความผิดตามมาตรา 7 คือ ขอมูลทาง

คอมพิวเตอรท่ีไมไดมีวิธีการปองกันในการเปดดูขอมูล หากมีบุคคลใดเขาไปเปดดูโดยไมไดรับอนุญาต

จะมีความผิดตามมาตรานี้หรือไม เพราะวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีไวใชเพ่ือประโยชนโดยสวนรวม

หากขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้นถูกเก็บไวในซีดีหรือแผนดิส หรือแฟลชไดรฟ (Flash Drive) ท่ีไมไดมี

วิธีการปองกันในการเปดดูขอมูลแลวเก็บไวในลิ้นชัก ก็ไมนาจะถือวาเปนความผิดตามมาตรานี้

เพราะวาไมเปนการเขาถึงขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีมีวิธีการปองกันการเขาถึง 

3) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข มาตรา 11 

มาตรานี้ คณะกรรมาธิการเพ่ิมเติมข้ึนมาใหมเปนการบัญญัติเพ่ือเอาผิดแก

การกระทําท่ีไมถึงกับทําใหระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนไมสามารถทํางานตามปกติได แตเปนการ

ทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน โดยปกติสุข เชน สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสมากจนลนระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิด ความยุงยากในการใชระบบ

คอมพิวเตอร47 ท่ีเปนลักษณะขยะ (Junk Mail หรือ Spamming) องคประกอบความผิดของมาตรานี้

คือ 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. สงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 3. โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูล 4. อันเปนการ

รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 

(2) องคประกอบภายในไดแก 1. เจตนา 

สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  คําวาจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสนั้นอยูในความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามนิยามศัพท แตคณะกรรมาธิการ

ตองการใหชัดเจน เพ่ือเปนการเตือนใหเขาใจในความหมายขององคประกอบความผิดฐานนี้ 

โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลองคประกอบ

ความผิดนี้ไมใชเรื่อง โดยมิชอบ เหมือนกับ ความผิดตามมาตราอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัตินี้ แตเปนเรื่อง

ปกปดหรือปลอมแปลง แหลงท่ีมาของการสงขอมูลซ่ึงตรวจสอบไดโดย ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

ไดแก การปกปดหรือปลอมแปลงเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย และหมายถึงการ

กระทําท่ีทําใหไมสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลและสงผลใหไมอาจตรวจสอบไดทาง

ระบบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน จึงไมใชเรื่องการปกปดหรือปลอมแปลงโดยการไมใชชื่อ

จริง หรือการเปลี่ยนแปลงใชชื่อหรือ ใชนามแฝง หรือ ใช จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงยัง

ตรวจสอบแหลงท่ีมาของการสงขอมูลได ความหมายของการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของ

                                                           
47 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
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การสง ขอมูลคอมพิวเตอร ไดมีการอภิปรายและชี้แจงเพ่ือใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้

ชัดเจนในการอภิปรายของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ในวาระท่ี 2 

ในการประชุมเม่ือวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2550 อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคล

อ่ืนโดยปกติสุข องคประกอบความผิดขอนี้ คณะกรรมาธิการเชื่อมโยงกับองคประกอบความผิดฐาน

บุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ดังนั้น จึงนาจะมีความรุนแรงของการรบกวน

พอสมควร ซ่ึงตองใชมาตรฐานของวิญูชนเปนการพิจารณา48  

 4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด 

หรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือ

ประชาชน มาตรา 14(1) 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก  1 .  ผู ใด 2 .  นํา เข าสู ระบบ

คอมพิวเตอร 3. ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จ 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. โดยประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 2. เจตนา 

การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร 

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ49  

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน สวนขอมูลคอมพิวเตอรเปนเท็จ

นั้น นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมใชของจริง  

โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน องคประกอบ

ความผิดนี้มีปรากฏในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฐานความผิด องคประกอบนี้ไมใช

เจตนาพิเศษของผูกระทํา แตเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาจากลักษณะของการกระทําในเรื่องของเจตนา

ดวย ซ่ึงเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ตองครอบคลุมองคประกอบท้ัง 3 ประการ

ขางตน กลาวคือ ผูกระทําตองมีเจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันผูกระทําตองรูถึง 

ขอเท็จจริงในองคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือ ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จและตองรูวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

 

                                                           
48 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
49 ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ, เรื่องเดิม, หนา 64. 
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5) เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลท่ีผิด

กฎหมาย มาตรา 14(5)  

องคประกอบความผิดนี้แตกตางจากอนุมาตรา14(1)(2)(3) หรือ (4) ซ่ึงเปน

เรื่องการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตองคประกอบความผิดขอนี้เปนเพียงการ เผยแพรหรือสงตอ

ขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนวิธีการท่ีระบบคอมพิวเตอรสรางข้ึนมา เพ่ือใหมีการสงตอหรือเผยแพร

ขอมูลไดโดยงาย 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. เผยแพรหรือสงตอ

ขอมูลคอมพิวเตอร  

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตาม

มาตรา 14(1)(2)(3) หรือ (4) 2. เจตนา 

คําวา เผยแพร หรือ สงตอ เปนคําสําคัญท่ีเขาใจไดเปนการเผยแพรหรือสง

ตอในระบบคอมพิวเตอรไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ เชน การสงดิสเกต หรือสั่งพิมพ

ออก (Printout) 

 

3.1.3 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร50 ป 255451 

รางพระราชบัญญัติฉบับมีหลักการและเหตุผลเพ่ือแกไขปรับปรุงในสวนขอบกพรองของ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จึงศึกษาถึงความ

เหมาะสมท้ังในทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้แตในสวนของฟชชิ่งท่ีใน

ปจจุบันยังไมครอบคลุมท้ังในทางสารบัญญัติและทางสบัญญัตินั้นแทบไมปรากฏความเปลี่ยนแปลง 

3.1.3.1 สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1.3.2  ความเปนมา 

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรเปนกลไกสําคัญสําหรับการประกอบกิจการและการ

ดํารงชีวิตของมนุษย และการใหบริการของรัฐ หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอร

ไมสามารถทํางานตามคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือใช

                                                           
50 คําช้ีแจงความจําเปนในการตรากฎหมาย, คนวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 จาก http://web 

master.or.th/files/introduction.pdf 
51 โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน, อัปเกรด พ.ร.บ. คอมฯ เพ่ิมโทษผูดูแล

ระบบ กอปไฟลโหลดบิทเส่ียงคุก, คนวนท่ี 2 มีนาคม 2558 จาก https://ilaw.or.th/node/857 
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วิธีการใดๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบหรือ

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจารยอม

กอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความ

สงบสุขเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเนื่องจากรูปแบบของการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร หรือทางอินเทอรเน็ตยากตอการสืบสวน สอบสวน จับกุมผูกระทําความผิด จึง

จําเปนตองมีพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีความชํานาญระบบคอมพิวเตอรและมีความรูความสามารถดาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ดานการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน

คอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานดิจิทัล เปนตน โดยใหประสานการทําหนาท่ีดังกลาวรวมกับพนักงาน

สอบสวน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ข้ึนใชบังคับ หากแตดวยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จํานวนการใชคอมพิวเตอร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และอินเทอรเน็ตมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก กอใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร หรือนํามาซ่ึงการกระทําใดๆ ท่ีเปนการกอการราย หรือการกระทําท่ี

กระทบตอความม่ันคงของรัฐไดงายข้ึน แตยากตอการสืบสวน สอบสวน จับกุม หรือดําเนินคดีมาก

ยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ

สูงสุด แตการปรับปรุงกฎหมายจําเปนตองแกไขโดยมีการเพ่ิมหมวด อีกท้ังบทบัญญัติท่ีเสนอใหมีการ

ปรับแกก็มีเปนจํานวนมาก ดังนั้น หากมีการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรพ.ศ. .... ข้ึนใหม จึงเปนรูปแบบท่ีควรดําเนินการมากกวาการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ฉบับปจจุบันท่ีใชบังคับอยูในขณะนี้ 

3.1.3.3 วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 

1) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 

เพ่ือใหมีกฎหมายลักษณะทางอาญาท่ีปองปรามและคุมครองประชาชน 

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และธํารงไวซ่ึงความม่ันคงของรัฐ จากการกระทําความผิดท่ีมุงกระทําตอ

ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือกอใหเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ตอความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ท่ีวางอยูบนหลักสํานักขาวกรองกลาง (C.I.A) อันวาประกอบดวย การรักษาความลับ (Confidentiality) 

ของขอมูลสารสนเทศ การรักษาความครบถวนและถูกตองแทจริงของระบบคอมพิวเตอร (Integrity) 

รวมท้ังการทําใหระบบคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน (Availability) โดยการลักลอบหรือแอบ

เขาไปในระบบคอมพิวเตอรของผู อ่ืน ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ดักรับหรือรบกวนขอมูล 

คอมพิวเตอรเพ่ือทําใหขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรเสียหายหรืออยูในสภาพท่ีไมสามารถ

ทํางานไดตามปกติหรือเจตนากระทําความผิดขางตนในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอระบบ

คอมพิวเตอรท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ เชน ความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัย
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สาธารณะ การใหบริการของรัฐ เปนตน รวมท้ังการกระทําความผิดโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการกระทําความผิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส การเผยแพร

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีเนื้อหาซ่ึงท่ีกระทบตอความม่ันคงของประเทศ หรือมีลักษณะอันลามก รวมท้ัง

กําหนดใหการครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะอันลามกของเด็กและเยาวชนเปนความผิด 

และโดยเหตุท่ีการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไมวาจะเจตนากระทําตอระบบคอมพิวเตอร

โดยตรงหรือใชระบบคอมพิวเตอรในการกระทําความผิดอ่ืนๆ นั้น เปนภัยคุกคามท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

กระทําไดรวดเร็ว ความเสียหายกระทบในวงกวาง กระทําจากท่ีไหนก็ได และยากตอการสืบสวน 

สอบสวนจับกุม จึงกําหนดใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรรับโทษหนักข้ึนหากเจตนากระทําความผิด

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย และกําหนดใหพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมี

ความสามารถพิเศษทางเทคนิคในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอรสามารถใชเปน

พยานหลักฐานในคดีอ่ืนไดดวย และเพ่ือใหการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอรมีความเปนเอกภาพจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเพ่ือกําหนดนโยบายและการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือผลักดันให

กลไกการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ 

ดวยเม่ือเริ่มตนจัดทําพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้น ภัยท่ีเกิดจากการคุมคามระบบคอมพิวเตอรยังมีรูปแบบซ่ึงไม

หลากหลายมากนัก และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนก็มักเปนความเสียหายท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอความ

เชื่อม่ันในเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบตอความเปนสวนตัวอันเกิดจากการแอบเขาไปในระบบ

คอมพิวเตอรเพ่ือลักลอบเอาขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนไปใชในทางมิชอบ เชน 

การนําไปใชแอบอางหลอกลวงหรือฉอโกง เปนตน และก็ไดมีการคาดการณรูปแบบการกระทํา

ความผิดท่ีอาจกระทบตอความม่ันคงของประเทศในบริบทตางๆ และไดบัญญัติใหมีการแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือใหมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เพ่ือมิใหมีการใชอํานาจ

หนาท่ีในทางมิชอบ อันอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน เชน เสรีภาพในการ

ติดตอสื่อสาร หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดกําหนดใหมี

การตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีไวโดยเครงครัด และดวยมีเจตนารมณใหมีการ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีความรูความสามารถมาทําหนาท่ี จึงไดมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีตาม

กฎหมายฉบับอ่ืนใชพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในการรวบรวมพยานหลักฐานอันอาจกระทบตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

ประชาชน จึงกําหนดหามมิใหมีการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนพยานหลักฐานแก
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บุคคลอ่ืน ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวก็กลายเปนขอจํากัดสําคัญประการหนึ่งตอการบังคับใชกฎหมาย และ

เปนสวนสําคัญท่ีจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายฉบับปจจุบันท่ีใชบังคับอยูในขณะนี้ 

3.1.3.4 ความจําเปนในการตรากฎหมาย 

เพ่ือใหพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร กําหนดฐาน

ความผิดท่ีครอบคลุมการกระทําความผิดโดยใชเทคโนโลยีหรือการกระทําความผิดตอคอมพิวเตอรท่ี

อาจสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจและความม่ันคง และกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติท่ีมีความ

คลองตัวเพ่ือพนักงานเจาหนาท่ีหรือผู ท่ีเก่ียวของสามารถบังคับใชกฎหมายดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดใหมีคณะกรรมการกลาง เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย

การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของ       

จึงจําเปนท่ีจะตองปรับแกพระราชบัญญัติวาดวยกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

3.1.3.5 การใชบังคับของกฎหมาย 

กฎหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประชาชนท่ัวไปในการใชงานคอมพิวเตอรอยาง

ม่ันคงปลอดภัย จึงสมควรกําหนดปรับแกบทบัญญัติใหมีความชัดเจนและครอบคลุมการกระทํา

ความผิด ใหเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับท่ัวราชอาณาจักร และเปนหนาท่ีท่ีรัฐจําตองเขามามีบทบาท

ในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนไดรับความคุมครองจากการกระทําความผิด

ของผูอ่ืน 

3.1.3.6 สภาพบังคับของกฎหมาย 

กฎหมายนี้มีการกําหนดบังคับและโทษทางอาญาไวในรางกฎหมาย หากผูใดฝาฝน ผู

นั้นจะตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

3.1.3.7 ความซํ้าซอนของกฎหมาย 

การตรากฎหมายนี้เนื่องจากเห็นวาเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เรียกวา รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ในปจจุบันมีกฎหมายท่ีบัญญัติบทกําหนดโทษทางอาญาท่ีมี

ความเก่ียวของ คือ ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธิ์ แตพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีปรับแกเพ่ิมเติมนั้น จะเปนการปรับปรุงฐานความผิดใหมีความ

ชัดเจนและกระชับมากยิ่งข้ึน บทบัญญัติเก่ียวกับการครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรอันมีลักษณะลามก

ท่ีเก่ียวของกับเด็กหรือเยาวชน และการจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เนื่องดวยการกระทําความผิดตอคอมพิวเตอร หรือใชคอมพิวเตอรใน

การกระทําความผิดนั้น อาจสงผลกระทบตอสวนรวมและมีความเสียหายเปนวงกวาง จึงไมเปนการ

ซํ้าซอนกับกฎหมายใด 
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3.1.3.8  ความพรอมของรัฐ 

สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สพธอ. เปนหนวยงานหลักท่ีมี

ความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบเนื่องจากมี

การจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการดําเนินการและการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ซ่ึงรางกฎหมายนี้ไดมีการรับ

ฟงความคิดเห็น ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัตินี้แลว เม่ือ

วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ สํานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1.3.9 รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับนี้ มาตราท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรม

คอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง ดังนี้ 

1) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิ

ชอบ มาตรา 15 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 1) เขาถึงระบบคอมพิวเตอร

หรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ 2) เขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรของ

ผูอ่ืนโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี

ไวสําหรับตน 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

 องคประกอบความผิดตามมาตรา 15 แหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารป 2554 ตรงกับองคประกอบความผิดตามมาตรา 5 และ มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพียงแตเปนการบัญญัติ ระบบคอมพิวเตอร 

และ ขอมูลทางคอมพิวเตอรไวในมาตราเดียวกัน รวมถึงใหการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูล 

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ เปนความผิดแมระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้นจะไมมี

มาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเพ่ือเปนการปดชองวางแหงกฎหมาย แตหากระบบคอมพิวเตอร

หรือขอมูลคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะแลวผูกระทําตองระวางโทษหนักข้ึน 

2) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข มาตรา 21 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. สงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 3. เพ่ือประโยชน

ทางการคาจนเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนเดือดรอนรําคาญ 4. โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได  
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(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวน

ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด เพ่ือประโยชนทางการคาจนเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนเดือดรอน

รําคาญเปนความผิด หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได ท้ังนี้ แมมิไดมีการ

ปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว และไดกําหนดใหเปนความผิดตอสวนตัว 

ซ่ึงสามารถยอมความได  

3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด 

หรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือ

ประชาชน มาตรา 24(1) 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. นําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร 3. ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. ในประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 2. เจตนา 

การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร 

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ  

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึง ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน  

โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน องคประกอบ

ความผิดนี้มีปรากฏในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฐานความผิด องคประกอบนี้ไมใช

เจตนาพิเศษของผูกระทํา แตเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาจากลักษณะของการกระทําในเรื่องของเจตนา

ดวย ซ่ึงเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ตองครอบคลุมองคประกอบท้ัง 3 ประการ

ขางตน กลาวคือ ผูกระทําตองมีเจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันผูกระทําตองรูถึง 

ขอเท็จจริงในองคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมและตองรูวาการกระทําดังกลาว

เปนการกระทําท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน  

4) เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลท่ีผิด

กฎหมาย ตามมาตรา 24(1)(2)(3) หรือ (4) 

องคประกอบความผิดนี้แตกตางจากอนุมาตรา (1)(2)(3) หรือ (4) ซ่ึงเปน

เรื่องการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตองคประกอบความผิดขอนี้เปนเพียงการ เผยแพรหรือสงตอ

ขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนวิธีการท่ีระบบคอมพิวเตอรสรางข้ึนมา เพ่ือใหมีการสงตอหรือเผยแพร

ขอมูลไดโดยงาย 
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(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. เผยแพรหรือสงตอขอมูล 

คอมพิวเตอร  

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตาม

มาตรา 24(1)(2)(3) หรือ (4) 2. เจตนา 

คําวา เผยแพร หรือ สงตอ เปนคําสําคัญท่ีเขาใจไดเปนการเผยแพรหรือสง

ตอในระบบคอมพิวเตอรไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ เชนการสงดิสเกต หรือสั่งพิมพ

ออก (Printout) 

 

3.1.4 รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 รางฉบับ 3 เมษายน 255652 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มาจากการศึกษาและวิเคราะหตลอดจนผานการแสดงความคิดเห็น

และการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือแกไขขอบกพรองของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยไดศึกษาความเปนมาตลอดจนหลักการ โดยเฉพาะการกระทํา

ความผิดในรูปแบบฟชชิ่งท่ีมีเนื้อหาท่ีนาสนใจซ่ึงมุงหมายเพ่ือแกปญหาในทางสารบัญญัติใหเปนไป

ตามเจตนารมณของกฎหมายเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 

3.1.4.1 สพธอ. กับการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (Electronic Transactions 

Development Agency: ETDA) หรือ สพธอ. เปนองคการมหาชน ซ่ึงเปนองคกรของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึน

เพ่ือการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเขตความสามารถในการแขงขันกับประเทศ 

อ่ืนๆ รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง

เปนคณะกรรมการระดับชาติตาม กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนหลักในการพัฒนา

และสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังเชิงรุกและเชิงตั้งรับ ตลอดจนจัดการกับปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมิไดครอบคลุมแตเพียง

การทําอีคอมเมิรซ (E-Commerce) แตยังครอบคลุมการทําธุรกิจบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ การ

ใหบริการภาครัฐอันเปนงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและมาตรการเพ่ือให

                                                           
52 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สพธอ., แนวทางการปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร, ใน การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ:

ความสมดุลระหวางเสรีภาพ กับความม่ันคงปลอดภัย, วันท่ี 3 เมษายน 2556, ณ หองแกรนด   

บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพฯ, หนา 1-4, 7. 
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การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือและม่ันคง ปลอดภัย ดังนั้น ดวยความรับผิดชอบท่ี

กวางเกือบทุกมิติของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว จึงจําเปนตองมีการจัดตั้งหนวยงานท่ี

มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีคลองตัว และสามารถประสานการทํางานกับสํานักงานคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนสวนราชการอันเปนโครงสรางภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางใกลชิด 

สําหรับแนวทางในการสงเสริมและผลักดันการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของ

ประเทศนั้น นอกเหนือจากปจจัยความพรอมของการวางโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีจะรองรับการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบโครงสรางพ้ืนฐานหลัก (Physical Infrastructure) เชน 

อินเทอรเน็ตเครือขายความเร็วสูงแลว การผลักดันกลไกท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในรูปแบบ

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก้ือหนุน (Logical Infrastructure) ถือไดวาเปนปจจัยอีกสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ

ซ่ึงจะทําใหผูใชงานมีความเชื่อม่ันและมีความม่ันใจในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน โดย

กลไกดังกลาวประกอบดวยการวางมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจําเปนตอการทํา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Standards) การดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

(Security) และการคุมครองความเปนสวนตัว (Privacy) ตลอดจนการรองรับผลทางกฎหมาย (Law) 

และการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับเปนคูมือแกผูใชงานในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Code 

of Conducts & Best Practices) โดยแนวทางการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศนั้น นอกเหนือจากการกําหนดมาตรการหรือวิธีการท้ังในเชิง

นโยบายและเชิงเทคนิคในการดูแลระบบสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสฉบับตางๆ เชน ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ

หลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 

2555 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 แลว การมีมาตรการทาง

กฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามมิใหมีการกระทําใดท่ีอาจสงผลกระทบตอความม่ันคง ปลอดภัย

ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสถือไดวาเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีมีความจําเปน เนื่องจากจะมีสวน 

ชวยใหจํานวนหรือปริมาณการกระทําความผิดลดนอยลง ซ่ึงปจจุบันมาตรการทางกฎหมายในสวนนั้น

ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ท่ีมี

หลักการสําคัญในการกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษของการกระทําท่ีมีผลกระทบตอหลักหนวย

ขาวกรองกลาง และการกระทําท่ีอาศัยคอมพิวเตอรในการสรางความเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือ

สวนรวม รวมท้ังกลไกในการติดตามและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาว 
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โดยภายหลังจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาเปนระยะเวลากวา 5 ป การบังคับใชกฎหมายดังกลาวปรากฏ

ประเด็นปญหาการใชบังคับในทางปฏิบัติ ไมวาโดยผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กลาวคือฐานความผิดท่ีกําหนดในกฎหมายปจจุบันไมครอบคลุมถึง

รูปแบบการกระทําความผิดท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ปจจุบันไมสามารถเอาผิดกับผูกระทําท่ีสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมากใหแกผูอ่ืนได เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหมีความผิดตอเม่ือมีการปกปด

หรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาซ่ึงเปนชองวางท่ีกฎหมาย ไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได หรือ

โดยผลจากการบังคับใชกฎหมายหรือการตีความกฎหมายท่ีอาจยังไมสอดคลองตรงตามเจตนารมณ 

เชน การนําฐานความผิดฐานการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรปลอมและการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอร

อันเปนเท็จไปปรับใชกับการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ซ่ึงทําใหมีการแจงความเพ่ือดําเนินคดี

จากความผิดฐานดังกลาวเปนจํานวนมาก ประกอบกับปริมาณการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรมี

แนวโนมจะเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน กอใหเกิดผลกระทบกับท้ังผูใหบริการผูใชคอมพิวเตอรและ อินเทอรเน็ต

โดยท่ัวไป ซ่ึงปรากฏวามีการเรียกรองจากหลายภาคสวนใหมีการทบทวนหลักการของกฎหมายท่ีใช

บังคับ รวมถึงเพ่ิมเติมสวนท่ีกฎหมายปจจุบันยังไมครอบคลุมหรือรองรับ 

ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีดําริ

เห็นสมควรให สพธอ. ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพ่ือลดอุปสรรคและสภาพปญหาในการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเกิดข้ึน สพธอ. ในฐานะหนวยงานทางวิชาการซ่ึงมีภารกิจสวนหนึ่งคือการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของและจําเปนตอการสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย จึง

รับมอบนโยบายดังกลาวและจัดใหมีโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ข้ึนเพ่ือดําเนินการศึกษาสภาพปญหาท้ังในทางขอเท็จจริงและขอ

กฎหมาย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางของ

กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของตางประเทศ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะและแนว

ทางการแกไขเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการบังคับใช

กฎหมายฉบับนี้โดยตรงสําหรับเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทําและผลักดันการปรับแกกฎหมาย

ดังกลาวตอไป ท้ังนี้โดยมุงหวังให กฎหมายท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนสากลและสามารถใชบังคับในทาง

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ

ติดตอสื่อสารอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ 
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3.1.4.2 แนวทางการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

เปนกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับท้ังผูใหบริการผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยท่ัวไปในวงกวาง 

โดยในบางมาตราไดถูกนําไปเชื่อมโยงตอแนวความคิดท่ีเปนความขัดแยงทางสังคมในปจจุบัน ซ่ึงเปน

ประเด็นท่ีมีความออนไหวอยางมาก ในขณะท่ีกลไกการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูยังไมมี

ความคลองตัวหรือชัดเจนเพียงพอทําใหการตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนมีความลาชา ดังนั้น ใน

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ สพธอ. จึงไดพยายามวางแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นปญหาตางๆ อยางรอบดาน กลาวคือนอกเหนือจากการศึกษาหลักเกณฑ

กฎหมายภายในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของ และสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงแลว สพธอ. ยังได

จัดใหมีคณะทํางานปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร         

พ.ศ. 2550 ท่ีประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมพิจารณาให

ขอเสนอแนะและระดมความเห็นอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวอยางใกลชิด 

รวมท้ังไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ท่ีมีสวนไดเสียกับกฎหมายฉบับนี้ เชน   

การประสานความ รวมมือกับสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Thai e-Commerce 

Association) สมาคมผูดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) และสมาคมความม่ันคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association) ในการจัดสัมมนาใน

หัวขอ 5 ป ของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรฯ ผลดี ผลกระทบ และอนาคต: Balance of Freedom 

and National Security ในระหวางวันท่ี 7-14 กันยายน 2555 หรือ การจัดเสวนาในหัวขอ ผู

ใหบริการกับบทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใน

วันท่ี 7 มีนาคม 2556 ท่ีผานมา เปนตน รวมถึงการขอความเห็นจาก หนวยงานของรัฐท่ีมีความเก่ียว

ของและมีภารกิจเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับดังกลาวท้ังในฐานะพนักงาน เจาหนาท่ีตามกฎหมาย และ

ผูบังคับกฎหมายในหลายหนวยงานดวยกัน เชน สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี หรือสํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะรวบรวม และนําเสนอตอกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทําและผลักดันการปรับแก

กฎหมาย ดังกลาวตอไป 

3.1.4.3 การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางนําเสนอ 

จากการดําเนินการศึกษาสภาพปญหา การประชุมคณะทํางาน และการสัมมนารับฟง

ความคิดเห็น จากทุกภาคสวนตลอดชวงเวลาท่ีผานมาดังท่ีไดกลาวมาขางตน สพธอ. จึงเห็นควรเสนอ
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ใหมีการปรับปรุง กฎหมายใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและบริบทของสังคมไทยเพ่ือใหสามารถ

บังคับใชกฎหมายไดอยาง ถูกตองตามเจตนารมณและมีประสิทธิภาพ  

3.1.4.4 รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ.2556 มาตราท่ีเก่ียวของกับ

อาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง  

1) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ  

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 1) เขาถึงระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนโดยมิชอบ 2) เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการ

ปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

องคประกอบความผิดตามรางฉบับนี้ ตรงกับองคประกอบความผิดตาม

มาตรา 5 และแหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

เพ่ิมเติมใหการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ของผูอ่ืนโดยมิชอบ เปนความผิดแมระบบคอมพิวเตอรหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นจะไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเพ่ือเปนการปดชองวางแหง

กฎหมาย แตหากระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ

แลวผูกระทําตองระวางโทษหนักข้ึน 

2) การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ  

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 1) เขาถึงขอมูล 

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ 2) เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร

ท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

  องคประกอบความผิดตามรางฉบับนี้ ตรงกับองคประกอบความผิดตาม

มาตรา 7 และแหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

เพ่ิมเติมใหการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ของผูอ่ืนโดยมิชอบ เปนความผิดแมระบบคอมพิวเตอรหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นจะไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเพ่ือเปนการปดชองวางแหง

กฎหมาย แตหากระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ

แลวผูกระทําตองระวางโทษหนักข้ึน 

3) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน

หรือจดหมายสแปม (Spam Mail)  

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. สงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยปกติสุข 3. รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข 4.
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โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจง

ความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวน

การใชระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบ

รับได แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้ เง่ือนไขและ

รายละเอียดเก่ียวกับการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

4) การโจรกรรมขอมูลบุคคล (Identity Theft) 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใด 2. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงท้ังหมดหรือบางสวน 2. ทํา

ใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริง 3. ทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. โดยประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืน 2. เจตนา 

การนําเขาสู หมายถึง การนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร 

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ53 ตองมีการหลอกลวงดวย

การแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง การแสดงขอความเท็จหรือ

ปกปดความจริงอาจเปนเท็จหรือปกปดตอเพียงบางสวนก็ได ไมจําตองเท็จหรือปกปดท้ังหมด ใช

ขอความทํานองเดียวกับหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึง

ควรบอกใหแจง ตามความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ประมวลกฎหมายอาญา 

สวนคําวา ไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงนั้น เปน

เจตนาพิเศษโดยมิไดเจาะจงผูท่ีถูกกระทําใหหลงเชื่อไวโดยเฉพาะวาจะตองเปนผูใด ดังนั้น เพียง

หลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงก็เปนความผิดแลว ท้ังบุคคลท่ีจะถูกทําใหหลงเชื่อนี้กฎหมายมิไดกําหนด

วาจําตองเก่ียวโยงเปนบุคคลกลุมเดียวกับบุคคลท่ีนาจะเกิดความเสียหาย จึงเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็

ได และยอมสําเร็จบริบูรณเม่ือผูกระทําไดไปเม่ือไดไปซ่ึงไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลใชขอความทํานอง

เดียวกับเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริงตามความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 

246 ประมวลกฎหมายอาญา 

โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผู อ่ืนหรือประชาชนไมใชการ

กระทําโดยแท และไมใชเจตนาพิเศษ จึงไมเก่ียวกับเจตนา แตเปนพฤติการณท่ีประกอบการกระทําท่ี

                                                           
53 ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ, เรื่องเดิม, หนา 64. 
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นาจะเกิดความเสียหายได แมจะไมเกิดความเสียหายข้ึนจริงก็พิจารณาไดจากความคิดธรรมดาของ

บุคคลท่ัวไป 

ซ่ึงเหมือนกับพระราชบัญญัติ ว าด วยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในสวนของนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ และ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหาย

แกผูอ่ืนหรือประชาชน แตเพ่ิมเติมเพ่ือใหชัดเจนข้ึนวาเพ่ือบังคับใชกรณีฟชชิ่งในสวนปกปดขอความ

จริงซ่ึงควรบอกใหแจงท้ังหมดหรือบางสวน และทําใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงรวมไป

ถึงทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 

เนื่องมาจากการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ใน

บทบัญญัติมาตรา 14(1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 เจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมายมาตรานี้คือ ไมตองการใหผูไดรับขอมูลนั้นประมวลผลหรือ

สงผลตอการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ยกตัวอยางเชน ผูเสียหายถูกปลอมเปนผูใชขอมูลเพ่ือใหผูใหบริการ

ยอมใหเขามาในระบบ ทําใหผูใหบริการประมวลผลผิด เปนตน และในขณะเดียวกันกฎหมายก็

ตองการคุมครองมิใหบุคคลตก เปนผูเสียหายจากการลอลวงทางคอมพิวเตอร เชน การทําฟชชิ่งเปน

ตน แตการตีความในทางปฏิบัติในปจจุบัน มาตรา 14(1) ถูกนําไปปรับใชปะปนกับความผิดฐานหม่ิน

ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตีความใหเปนความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย อันบิดเบือนไปจากเจตนารมณของกฎหมาย จึงมีความพยายามท่ีจะปรับแก

ถอยคําในกฎหมายเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของเรื่องท่ีตองการเอาผิดในกรณีของฟชชิ่งมิใชในกรณี

การหม่ินประมาททางคอมพิวเตอร 

ดังนั้น เพ่ือมิใหมีการกําหนดฐานความผิดท่ีซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืนรวมท้ังได

มีการเสนอใหปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปดชองใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนสามารถรองขอพนักงาน

เจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้รวบรวมหลักฐานและดําเนินการภายใตกฎหมายนี้ได เชน การฉอโกงตาม

ประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงใชวิธีการฉอโกงผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การแสดงขอความเท็จผาน

ทางหนาเว็บไซต เชนนี้แลวเจาพนักงานตํารวจ สามารถรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้

ดําเนินการสืบหาและรวบรวมพยานหลักฐานใหได เปนตน ดังนั้นแนวทางท่ีนําเสนอจึงเปนการจํากัด

เฉพาะการกระทําในลักษณะการโจรกรรมอัตลักษณบุคคล ซ่ึงกฎหมายยังไมครอบคลุมถึง  
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3.1.5 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558 

รางกฎหมายฉบับนี้เปนหนึ่งใน 10 ฉบับ54 ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไดเสนอคณะรัฐมนตรีแกไขเพ่ิมเติม และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการรับรางฉบับนี้เม่ือวันท่ี 6 

มกราคม 2558 ซ่ึงเปนฉบับท่ีผานการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากปจจุบันการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซ่ึง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความ

เชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอันกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโนมท่ี

อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ เชน ความม่ันคงปลอดภัยของ

ประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การบริการสาธารณะ เปนตน รวมท้ังเปนชองทางในการเผยแพร

เนื้อหาหรือสื่อผิดกฎหมายอันนํามาซ่ึงปญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง เม่ือมีการใช

คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกระทําความผิดอ่ืนๆ แมพนักงาน

เจาหนาท่ีซ่ึงมีความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและแตงตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานอันเปนประโยชนตอ

การดาเนินคดีอ่ืนๆ พนักงานเจาหนาท่ีก็ไมสามารถเผยแพรขอมูลหรือพยานหลักฐานดังกลาวตอ

เจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายอ่ืนได จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดปญหาและขอจํากัดในการ

ใชอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือบูรณาการการปองกันและปราบปรามการกระทาความผิด

ทางคอมพิวเตอรอยางเปนเอกภาพ  

                                                           
54 1. รางพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 

….  2. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. …. 3. รางพระราชบัญญัติ

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. …. 4. รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. …. 5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. …. 6. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. …. 7. ราง

พระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. …. 8. รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. 9. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. …. 

10. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 

....) พ.ศ. …. 
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3.1.5.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...

ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 

919/2558 มีหลักการในการแกไข ดังนี้ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 ดังตอไปนี้  

1) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (แกไข

เพ่ิมเติมมาตรา 4)  

2) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกผูอ่ืน อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ (เพ่ิมมาตรา 11 

วรรคสองและวรรคสาม)  

3) แกัไขเพ่ิมเติมการกระทําท่ีตองไดรับโทษหนักข้ึน กรณีกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน

ประโยชนสาธารณะ รวมท้ังกําหนดโทษ ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 และเพ่ิมมาตรา 12/1 

มาตรา 12/2 และมาตรา 13 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา) 

4) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอร อันเปนเท็จ ทําใหไดโปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืน

ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ โดยทุจริต และแกไขเพ่ิมเติมโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร หรือ

เผยแพร หรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศหรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแก

ประชาชน รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมโทษผูใหบริการซ่ึงใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการ

กระทําความผิดดังกลาว ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน และใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําให

แพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร 

รวมถึงกําหนดเหตุยกเวนโทษแกผูใหบริการ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 และมาตรา 15 และเพ่ิมมาตรา 

14/1)   

5) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี

ประชาชนท่ัวไป อาจเขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนท่ีเกิดจากการสรางข้ึน 
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ตัดตอ เติม หรือดัดแปลง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําให

ผู อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ี

เก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้น (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 และเพ่ิมมาตรา 16/1 และมาตรา 

16/2) 

6) ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (เพ่ิมมาตรา 17/1) 

7) ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อาจรองขอใหพนักงาน เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ในบรรดาความผิดท่ีมีองคประกอบเก่ียวเนื่องกับ

คอมพิวเตอร (เพ่ิมมาตรา 18 วรรคสอง และแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 25)  

8) แกไขเพ่ิมเติมความหมายของ ชุดคําสั่งไมพึงประสงค (แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 21 วรรคสอง) 

9) แกไขเพ่ิมเติมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

(แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง)55  

3.1.5.2 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...

ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 

919/2558 มาตราท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง  

1) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข มาตรา 11  

(1)  องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว    

อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 2. ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได อันเปนการกอใหเกิด

ความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ  

 

 

                                                           
55 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี 919/2558), คนวันท่ี 12 กรกฎาคม 2558 จาก 

http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 
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(2)  องคประกอบภายในไดแก 1. เจตนา 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสบุคคลอ่ืน

โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุขมีความผิดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550 รวมไปถึงเพ่ิมเติมกรณีสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส

สามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได อันเปนการกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญแกผูรับ มีความผิดดวย ท้ังนี้รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะ

และวิธีการสง และลักษณะและปริมาณ ของขอมูล ความถ่ีและวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการ

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับก็ได อันเปนการบัญญัติคลายกับรางพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 

2) หลักการกระทําความผิดเก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จ มาตรา 14 

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใดโดยทุจริต 1) นําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จตอประชาชน 2) ทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนทํา ถอน 

หรือทําลายเอกสารสิทธิ 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

โดยทุจริต 

เนื่องมาจากการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม     

ในบทบัญญัติมาตรา 14(1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร   

พ.ศ. 2550 เจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมายมาตรานี้คือ ไมตองการใหผูไดรับขอมูลนั้นประมวลผล

หรือสงผลตอการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ยกตัวอยางเชน ผูเสียหายถูกปลอมเปนผูใชขอมูลเพ่ือใหผู

ใหบริการยอมใหเขามาในระบบ ทําใหผูใหบริการประมวลผลผิด เปนตน และในขณะเดียวกัน

กฎหมายก็ตองการคุมครองมิใหบุคคลตก เปนผูเสียหายจากการลอลวงทางคอมพิวเตอร เชน การ

ทําฟชชิ่งเปนตน แตการตีความในทางปฏิบัติในปจจุบัน มาตรา 14(1) ถูกนําไปปรับใชปะปนกับ

ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตีความใหเปนความผิดฐานหม่ินประมาท

ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย อันบิดเบือนไปจากเจตนารมณของกฎหมาย จึงมีความพยายามท่ีจะ

ปรับแกถอยคําในกฎหมายเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของเรื่องท่ีตองการเอาผิดในกรณีของฟชชิ่งมิใช

ในกรณีการหม่ินประมาททางคอมพิวเตอรจึงบัญญัติใหชัดเจนข้ึน เปนการหลักการกระทําความผิด
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เก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิด

ความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย 

การนําเขาสู หมายถึง การนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร 

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ56 ตองมีการหลอกลวงดวย

การแสดงขอความอันเปนเท็จ และมีผลสําเร็จของการกระทําทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลทําใหไดไป

ซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน โดยมีบทกําหนดโทษหนักข้ึนหากไดกระทําดวยการนําเขา

สูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน รวมถึงผูกระทําตองมีเจตนา

ธรรมดาท่ีจะกระทําผิด โดยมีมูลเหตุจูงใจทุจริต  

 

3.1.6 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) 

รางกฎหมายฉบับนี้เปนฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการรับรางฉบับนี้เม่ือวันท่ี 6 

มกราคม 2558 ซ่ึงกําลังอยูระหวางการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติ เนื่องจากมีบทบัญญัติ           

บางประการท่ีไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซ่ึง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และโดยท่ีมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีภารกิจใน

การกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ังการเฝาระวังและ

ติดตามสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดข้ึนใหม 

และแกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิดดังกลาว การปรับปรุง

กระบวนการและหลักเกณฑในการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร ตลอดจน

กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย                            

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

                                                           
56 ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ, เรื่องเดิม, หนา 64. 
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3.1.6.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...

ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) มีหลักการในการแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550  

1) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 4) 

2) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ (เพ่ิมมาตรา 

11 วรรคสองและวรรคสาม) 

3) แกไขเพ่ิมเติมการกระทําท่ีตองไดรับโทษหนักข้ึน กรณีกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน

ประโยชนสาธารณะ รวมท้ังกําหนดโทษ ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 และเพ่ิมมาตรา 12/1 

มาตรา 12/2 มาตรา 12/3 และมาตรา 13 วรรคสองวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา) 

4) แกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร อันเปนเท็จโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง และแกไขเพ่ิมเติมโทษผูนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร หรือเผยแพร หรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน ประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความตื่น

ตระหนกแกประชาชน รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมโทษผูใหบริการซ่ึงใหความ รวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปน

ใจใหมีการกระทําความผิดดังกลาว ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุม ของตน และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน 

การระงับการทําใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ

คอมพิวเตอร รวมถึงกําหนดเหตุยกเวนโทษแกผูใหบริการ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 และมาตรา 15) 

5) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี

ประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึง ไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนฺท่ีเกิดจากการสรางข้ึน 

ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําให

ผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับ ความอับอาย รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ี
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เก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้น (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 และเพ่ิม มาตรา 16/1 และมาตรา 

16/2) 

6) ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตาม

พระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (เพ่ิมมาตรา 17/1) 

7) ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

อาจรองขอใหพนักงาน เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 ดําเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดใชระบบ

คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหรือเปน

สวนหนึ่งในการกระทําความผิด และใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามคํา

รองขอโดยไมชักชา (แกไขเพ่ิมมาตรา 18) 

8) แก ไขเ พ่ิมเติมกระบวนการและหลักเกณฑการระงับการทําให

แพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีมีการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปน

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจ กระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนซ่ึงเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้นไดรองขอและ 

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีไมเปนความผิดตอกฎหมายอ่ืนแตมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีโดยใหมีคณะกรรมการทํา หนาท่ีกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ท้ังนี้ ใหการยื่น

คํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาล การไตสวนคํา รองและการทําคําสั่งของศาลอาจกระทําไดใน

รูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการกําหนดหลักเกณฑ ระยะเวลา และแนวทางการปฏิบัติ

สําหรับการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันภายใตพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 20) 

9) แกไขเพ่ิมเติมความหมายของ ชุดคําสั่งไมพึงประสงค (แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 21 วรรคสอง)  

10) แกไขเพ่ิมเติมการอางและรับฟงเปนพยานหลักฐาน (แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 25) 

11) แกไขเพ่ิมเติมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

(แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง) 

12) เพ่ิมเติมหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกพนักงานเจาหนาท่ี และใหมี

ระเบียบเก่ียวกับ คาใชจายและวิธีการเบิกจายเงิน ในการสืบสวน การแสวงหาขอมูลและรวบรวม

พยานหลักฐานในคดีความผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร หรือการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนแกการปองกัน
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และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (เพ่ิมมาตรา 28 วรรคสอง วรรคสาม และ

เพ่ิมมาตรา 31)57 

3.1.6.2 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ... 

ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) มาตราท่ีเก่ียวของกับ

อาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง  

1) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข มาตรา 11  

(1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1.1 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว    

อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 1.2 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได อันเปนการกอใหเกิด

ความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ  

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนา 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสบุคคลอ่ืน

โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุขมีความผิดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550 รวมไปถึงเพ่ิมเติมกรณีสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส

สามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได อันเปนการกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญแกผูรับมีความผิดดวย ท้ังนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะ

และวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูล ความถ่ีและวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการ

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับก็ได อันเปนการบัญญัติคลายกับรางพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 และเหมือนกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 

919/2558 

                                                           
57 สภานิติบัญญัติแหงชาติ, การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ รางพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ, คนวันท่ี 

6 มิถุนายน 2559 จาก http://library2.parliament.go.th/ giventake/nladoc 2557.html 
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2) หลักการกระทําความผิดเก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จ มาตรา 14 

 (1) องคประกอบภายนอก ไดแก 1. ผูใดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

2.1 นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน 2.2 นําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ

มิไดกระทําตอประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกระทํา 

(2) องคประกอบภายใน ไดแก 1. เจตนาธรรมดา 2. มูลเหตุชักจูงใจ 

โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

เปนการปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 14(1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพ่ีอใหเปนไปตามเจตนารมณและสะทอนปญหา 

ตลอดจนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเจตนาทุจริตหรือการหลอกลวง ฉอโกง และการปลอมแปลงทาง

คอมพิวเตอรท่ีมีอยูอยาง แพรหลายตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปและโดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประขาชน เชน การสรางเว็บไซตปลอมเพ่ือลวงใหบุคคลอ่ืนกรอก

ขอมูล สวนบุคคล แลวผูกระทําความผิดนําขอมูลของบุคคลนั้นไปใชใหเกิดความเสียหาย (Phishing) 

การหลอกลวงขายสินคาออนไลน หรือกรณีการหลอกลวงในรูปแบบอ่ืนๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ท้ังนี้ หากการกระทําความผิดดังกลาวมิไดเปนการกระทําตอประชาชน ไดกําหนดใหเปนความผิดอัน

ยอมความได  

การนําเขาสู หมายถึง การนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร 

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ58 ตองมีการหลอกลวงดวย

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ และมี

ผลสําเร็จของการกระทําทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคล

ของผู อ่ืน โดยมีบทกําหนดโทษลดลงหากไดกระทําดวยการนําเขาสู ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ กรณีไมได

กระทําตอประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดาท่ี

จะกระทําผิด โดยมีมูลเหตุจูงใจทุจริตหรือหลอกลวง  

 

 

  

                                                           
58 ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ, เรื่องเดิม, หนา 64. 



 
 

ตารางท่ี 3.1  เปรียบเทียบมาตราท่ีเก่ียวของกับฟชชิ่งในกฎหมายของประเทศไทย 

 
ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

เขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรโดยมิ

ชอบ 

    มาตรา 5  ผูใดเขาถึงโดยมิ

ชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มี

มาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้น

มิไดมีไวสําหรับตน 

   มาตรา  15  ผู ใ ด เข า ถึ ง ร ะบบ

คอมพิวเตอรหรือขอมูล คอมพิวเตอร

ของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ถาการกระทําความผิดตามวรรค

หนึ่ง ไดกระทําตอระบบคอมพิวเตอร

หรือขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการ

ปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และ

มาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

   มาตรา ... ผูใดเขาถึงโดยมิ

ชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรของ

ผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน

หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ถาการกระทําความผิดตาม

วรรคหน่ึง ไดกระทําตอระบบ

คอมพิว เตอรที่ มีมาตรการ

ปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ

และมาตรการ น้ันมิ ไดมี ไว

สําหรับตน ตองระวางโทษ

จําคุกไม เกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

เขาถึง

ขอมูลคอมพิวเตอร

โดยมิชอบ 

    มาตรา 7  ผูใดเขาถึงโดยมิ

ชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มี

มาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้น

มิไดมีไวสําหรับตน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองปหรือ

ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาทหรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 

ม า ต ร า  1 5  ผู ใ ด เ ข า ถึ ง ร ะ บ บ

คอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร

ของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ถาการกระทําความผิดตามวรรค

หนึ่ง ไดกระทําตอระบบคอมพิวเตอร

หรือขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการ

ปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และ

มาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

มาตรา .... ผูใดเขาถึงโดยมิ

ชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของ

ผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

   ถาการกระทําความผิดตาม

ว ร รค ห นึ่ ง  ไ ด ก ร ะ ทํ า ต อ

ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ มี

มาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้น

มิไดมีไวสําหรับตน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

สง

ขอมูลคอมพิวเตอร

รบกวนการใช

ระบบคอมพิวเตอร

ของบุคคลอื่น 

 มาตรา  11  ผู ใ ดส ง

ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสแก

บุ คคลอื่ น โ ดยป กป ดห รื อ

ปลอมแปลงแหลงที่มาของ

การสงขอมูลดังกลาว อันเปน

ก า ร รบกวนกา ร ใช ร ะบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอื่น

โดยปกติสุข ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 21 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิ เล็กทรอนิกส เปน

จํานวนตามหลักเกณฑที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด เพื่อประโยชนทาง

การค า จน เป น เห ตุ ให บุ คคลอื่ น

เดือดรอนรําคาญ และโดยไมเปด

โอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอก

เ ลิกห รือแจ งความประสงค เพื่ อ

ปฏิเสธการตอบรับได ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความ 

ผิดอันยอมความได 

ม า ต ร า  . . .  ผู ใ ด ส ง

ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส

รบกวนการใชระบบคอม พิว

เตอรของผูอื่นโดยปกติสุข โดย

ไม เปดโอกาสให ผู รับขอมูล 

คอมพิว เตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอ นิกสสามารถบอก

เลิกหรือแจงความประสงค

เพื่อปฏิเสธการตอบรับได ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ ง

แสนบาท   เง่ือนไขและราย 

ละเอียดเกี่ยวกับการสงขอมูล 

คอมพิว เตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง 

ให เปนไปตามที่กํ าหนดใน

กฎกระทรวง 

   มาตรา 11 ผูใดสง

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

แกบุคคลอื่นโดยปกปด

หรือปลอมแปลงแหลง 

ที่มาของการสงขอมูล

ดังกลาว อันเปนการ

รบกวนการ ใช ระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคล

อื่นโดยปกติสุข ตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท 

ผู ใ ด ส ง ข อ มู ล 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

แกบุคคลอื่น โดยไมเปด

โอกาสให ผู รั บข อมู ล 

มาตรา 11 ผูใดสง

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

แกบุคคลอื่นโดยปกปด

ห รื อ ป ล อ ม แ ป ล ง

แหลงที่มาของการส ง

ขอมูลดังกลาว อันเปน

การรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคล

อื่นโดยปกติสุข ตอง

ระวางโทษปรับไม เกิน

หนึ่งแสนบาท 

ผู ใ ด ส ง ข อ มู ล 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส

แกบุคคลอื่น โดยไมเปด

โ อก าส ให ผู รั บ ข อ มู ล 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

สามารถบอกเลิกหรือ

แจงความประสงคเพื่อ

ปฏิ เสธการตอบรับได 

อันเปนการกอให เกิด

ความเดือดรอนรําคาญ

แกผูรับ ตองระวางโทษ

ปรับ ไม เ กินสองแสน

บ า ท  รั ฐ ม น ต รี อ า จ

ป ร ะ ก า ศ กํ า ห น ด

แ น ว ท า ง เ กี่ ย ว กั บ

ลักษณะและวิธีการสง 

แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

ป ริ ม า ณ  ข อ งข อ มู ล 

ความถี่และวิธีการของ

การสง ซ่ึงไมถือเปนการ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ห รื อ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

สามารถบอกเลิกหรือ

แจงความประสงคเพื่อ

ปฏิ เสธการตอบรับได 

อัน เปนการกอให เกิด

ความเดือดรอนรําคาญ

แกผูรับ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองแสนบาท  

รัฐมนตรีอาจประกาศ

กํ า ห น ด แ น ว ท า ง

เก่ียวกับลักษณะและ

วิธีการส่ง และลักษณะ

และปริมาณ ของข้อมลู 

ความถ่ีและวิธีการของ

การสง่ ซึ่งไม่ถือเป็นการ

ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

กอให เกิดความเดือด 

รอนรําคาญแกผูรับก็ได 

ก่อให้ เกิดความเดือด 

ร้อนรําคาญแก่ผู้ รับก็ได้ 

ขอมูลปลอมหรือ

ขอมูลอันเปนเท็จ 

มาตรา 264 ผูใดทํา

เอกสารปลอมขึ้น

ทั้งฉบับหรือแตสวน

หนึ่ งส วน ใด  เ ติม

ห รื อ ตั ด ท อ น

ขอความ หรือแกไข

ดวยประการใดๆ 

ในเอกสารท่ีแทจริง 

ห รื อประทั บตร า

ป ล อ ม  ห รื อ ล ง

ลายมือชื่อปลอมใน

เ อ ก ส า ร  โ ด ย

ประการที่นาจะเกิด

ความเสียหายแก

ผูอื่นหรือประชาชน 

   มาตรา 14  ผู ใดกระทํา

ความผิดที่ระบุไว ดังตอไปนี้ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา

ป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ( 1 )  นํ า เ ข า สู ร ะ บ บ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ซ่ึ ง ข อ มู ล 

คอมพิ ว เ ตอ ร ปลอมไม ว า

ทั้ งหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

โดยประการที่นาจะเกิดความ

เ สี ย ห า ย แ ก ผู อื่ น ห รื อ

ประชาชน 

   มาตรา 24 ผูใดกระทําความผิดที่

ระบุไว ดังตอไปนี้  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้ ง 

หมดหรือบางสวน ในประการที่นาจะ

เกิ ดคว าม เ สี ยหายแก ผู อื่ นห รื อ

ประชาชน 

มาตรา ... ผูใดนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควร

บอกใหแจงทั้งหมดหรือ

บางสวน ทําใหผูหนึ่งผูใด

หลงเชื่อวาเปนขอมูลที่แทจริง

และทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวน

บุคคลโดยประการที่นาจะเกิด

ความเสียหายแกผูอื่น ตอง

ระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป 

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

 

   มาตรา 14 ผูใดโดย

ทุจ ริตนํ า เข า สู ร ะบบ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ซ่ึ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จ ทําให ไดไปซ่ึง

ทรัพยสินหรือขอมูลสวน

บุคคลของผูอื่น หรือทํา

ให ผูอื่นทํา ถอน หรือ

ทําลายเอกสารสิทธิตอง

ระวางโทษ จําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

   ถ า ก า ร ก ร ะ ทํ า

ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

ม า ต ร า  1 4   ผู ใ ด

กระทําความผิดที่ระบุไว

ดังตอไปนี้  ตองระวาง

โทษจํา คุกไม เกินหาป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   

(1) โดยทุจริต หรือโดย

หลอกลวง นําเขาสูระบบ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ซ่ึ ง

ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

ปลอมไมวาทั้งหมดหรือ

บ า ง ส ว น  ห รื อ

ขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จ โดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหาย

ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

ถาไดกระทําเพื่อให

ผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อ

ว า เปน เอกสารที่

แทจริง ผูนั้นกระทํา

ความผิดฐานปลอม

เอกสารตองระวาง

โทษจํ า คุก ไม เกิน

สามป หรือปรับไม

เ กิ น ห ก พั น บ า ท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 341 ผู ใด

โดยทุจ ริต หลอก 

ลวงผูอื่นดวยการ

แสดงขอความอัน

เปนเท็จ หรือปกปด

ขอความจริงซ่ึงควร

บอกใหแจ ง  และ

ไดกระทําดวยการนาเขา

สูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง 

ขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จตอประชาชน 

ผูกระทําตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป หรือ

ป รับไม เกินหนึ่ งแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่ง

เปนความผิดอันยอม

ความได 

แกประชาชน 

   ถ า ก า ร ก ร ะ ทํ า

ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

( 1 )  มิ ไ ด ก ร ะ ทํ า ต อ

ประชาชนแต เปนการ

ก ร ะ ทํ า ต อ บุ ค ค ล ใ ด

บุคคลหนึ่ งผูกระทํา ผู

เผยแพรห รือส งตอ ซ่ึ ง

ข อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

ดังกลาว ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับและให

เป นความผิดอันยอม

ความได 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
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ลักษณะความผิด ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

รางพระราชบญัญตัิวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554    

รางพระราชบญัญตัิ

คอมพิวเตอร ฉบบั สพธอ.

2556 รางฉบับ 3 เมษายน 

2556 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับสํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจ

พิจารณาแลวเรื่องเสร็จ

ที่ 919/2558 

รางพระราชบญัญตัิวา

ดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งที่ 

26/2559 (อ.พ.

28/2559) 

โดยการหลอก ลวง

ดังว านั้ น ได ไป ซ่ึ ง

ทรัพยสินจากผูถูก

ห ล อ ก ล ว ง ห รื อ

บุคคลที่สาม หรือ

ทํ า ให ผู ถู กหลอก 

ลว งห รือบุ คคลที่

สาม ทํา ถอน หรือ

ทําลายเอกสารสิทธิ 

ผูนั้นกระทําความ 

ผิดฐานฉอโกง ตอง

ระวางโทษจําคุกไม

เกินสามป หรือปรับ

ไมเกินหกพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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3.2 กฎหมายที่เกีย่วของกับฟชช่ิงของตางประเทศ 

  

3.2.1 กฎหมายของประเทศเยอรมัน 

 เนื่องจากประเทศเยอรมันเปนประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายเชนเดียวกับประเทศไทย 

ซ่ึงเปนประเทศหนึ่งท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังนั้น การท่ีไดศึกษากฎหมาย

ของประเทศเยอรมันจึงเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งฟชชิ่ง มีการดําเนินการท่ีเปนข้ันตอนท่ีประมวลกฎหมายอาญาครอบคลุมจึงศึกษาประมวล

กฎหมายอาญาเยอรมันในมาตราตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ในประเทศเยอรมันนั้น เม่ือปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึง

ทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองทบทวนกฎหมายท่ีมีอยู อยางไรก็ตามฝายนิติบัญญัติไดเริ่มดําเนินการ

โดยมีแนวคิดวา คดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยเฉพาะนั้น เปนคดีท่ีมีการใชคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือในการกระทําความผิดซ่ึงเปนการกระทําท่ีอยูในขอบเขตของกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับอยู

แลว ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะตองตรากฎหมายเฉพาะ เห็นควรใหแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายให

เหมาะแกยุคสมัยมากยิ่งข้ึน59 

ดั่งในกรณีท่ีเปนการกระทําตอสิ่งท่ีไมมีรูปราง การกระทําในกรณีนี้อยูนอกขอบเขตกฎหมาย

ท่ีใชบังคับอยู เพ่ือใหกฎหมายสามารถรองรับความผิดรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน จึงไดมีการแกไขปรับปรุง

กฎหมาย โดยไดบัญญัติความผิดใหมเพ่ิมเติมไวในประมวลกฎหมายอาญา ไดแก ความผิดฐานจาร

กรรมขอมูล ความผิดฐานแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ความผิดฐานกอวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร และ

ความผิดฐานปลอมขอมูลทางคอมพิวเตอร ดังจะกลาวตอไปนี้ 

3.2.1.1 ความผิดฐานจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 

ในประเทศเยอรมัน การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจแตเพียงอยางเดียว

โดยมิไดมีการกระทําใดๆ ตอขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอร ฝายนิติบัญญัติของประเทศเยอรมันเห็นวา

การจะกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญานั้นเปนเรื่องราวท่ีเร็วเกินไป การกระทํา

ดังกลาวจึงไมเปนความผิดอาญา60 

ในเรื่องการจารกรรมขอมูลมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ แตก็ลวนมีขอบเขตจํากัด 

ทําใหไมสามารถครอบคลุมความผิดไดทุกกรณี ดังนั้นเพ่ือเปนการอุดชองวางของกฎหมายจึงทําใหมี

                                                           
59 Manfred Nohrenschager, “Computer Crime and Other Crimes against 

Information Technology in Germany,” In Information Technology Crime Vol. 6 

(Berlln: Carl Heymanns Verlag KG, 1994), p. 214. 
60 Ibid., p. 215. 
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การบัญญัติมาตรา 202a61 ในประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 

ดังตอไปนี้ 

1) ผูใดเขาถึงโดยมิชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเอง หรือผูอ่ืน ซ่ึงขอมูลท่ีไมได

มีไวสําหรับตนและมีมาตรการปองกันการโดยเฉพาะถาไดกระทําโดยหลีกเลี่ยงการปองกันนั้น ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 

2) ขอมูลในความหมายของอนุมาตรา 1 หมายถึงแตเฉพาะขอมูลท่ีถูกเก็บ

ไว หรือถูกสงทางอิเล็กทรอนิกส ทางแมเหล็ก หรือทางอ่ืนท่ีมีรูปแบบท่ีไมสามารถรับรูไดทันทีทันใด 

เม่ือพิจารณาตามมาตรา 202a จะเห็นวามาตรานี้หามจารกรรมขอมูลมิใชหามการ

เขาถึงขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรโดยไมมีอํานาจ ดังนั้นการพยายามจารกรรมขอมูลโดยผูกระทํา

เพียงแคเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจ จะไมเปนความผิดตามมาตรานี้ 

 3.2.1.2 ความผิดฐานฟชชิ่ง  

 ในเยอรมันความผิดฐานฟชชิ่งไดมีกําหนดไวโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

มาตรา 202b62 ฟชชิ่ง 

ผูใดดักรับขอมูลโดยมิชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 202a (2)) ท่ีไมไดมีไวสําหรับบุคคล

นั้น เพ่ือตัวเองหรือบุคคลอ่ืน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพ่ือ

                                                           
61 Section 202a Data espionage Of GERMAN CRIMINAL CODE. 

(1) Whosoever unlawfully obtains data for himself or another that were not 

intended for him and were especially protected against unauthorised access, if he 

has circumvented the protection, shall be liable to imprisonment not exceeding 

three years or a fine. 

(2) Within the meaning of subsection (1) above data shall only be those 

stored or transmitted electronically or magnetically or otherwise in a manner not 

immediately perceivable. 
62 Section 202b Phishing 

Whosoever unlawfully intercepts data (section 202a(2)) not intended for him, 

for himself or another by technical means from a non-public data processing facility 

or from the electromagnetic broadcast of a data processing facility, shall be liable to 

imprisonment not exceeding two years or a fine, unless the offence incurs a more 

severe penalty under other provisions. 
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ประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ

เวนแตความผิดนั้นมีบทลงโทษท่ีมีโทษสูงกวาภายใตบทบัญญัติอ่ืนๆ 

มาตรา 202c63 การตระเตรียมการในการจารกรรมขอมูลและฟชชิ่ง 

1) ผูใดเตรียมการกระทําความผิดตามมาตรา 202a หรือมาตรา 202b 

โดยการทําข้ึน เพ่ือใหไดมาสําหรับตัวเองหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือจําหนาย เพ่ือจัดสงไปยังบุคคลอ่ืน 

เผยแพรหรือทําใหสามารถเขาถึงไดซ่ึง 

(1) รหัสผานหรือรหัสรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ ท่ีชวยใหการเขาถึง

ขอมูล (มาตรา 202a (2)) หรือ 

(2) ชุดคําสั่งท่ีมีวัตถุประสงคท่ีใชในการกระทําผิดกฎหมาย ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ 

2) มาตรา 149(2) และ 149(3) ใชบังคับโดยอนุโลมอซ่ึงในมาตรา 149(2) 

และ 149(3) เปนการยับยั้งกลับใจในข้ันการตระเตรียมการ ดังนี้ 

149(2) ผูใดสมัครใจ 

1. ยับยั้งการตระเตรียมการกระทําความผิดและปองกันไมใหเกิดอันตราย

ดวยตัวเองท่ีจะทําใหการตระเตรียมการบรรลุผลหรือปองกันไมใหเกิดผลสําเร็จของการกระทําผิด

กฎหมาย และ 

2. ทําลายหรือทําใหไมสามารถใชการไดถึงการปลอมแปลงท้ังท่ีสามารถใช

ประโยชนจากการปลอมแปลงนั้นไดหรือแจงไปยังหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหรือยอมสงมอบ ผูนั้นไม

ตองรับผิดในความผิดฐานตระเตรียมการปลอมแปลง 

149(3) ถาอันตรายเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดของผูรวมตระเตรียมการ

กระทําความผิด หรือสามารถปองกันไมใหการกระทําความผิดเกิดข้ึน หรือสนับสนุนใหผูท่ีกระทํา

ความผิดสมัครใจปองกันไมใหการตระเตรียมการกระทําความผิดนั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตองรับผิดใน

ความผิดฐานตระเตรียมการปลอมแปลง 

3.2.1.3 ความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพิวเตอร 

ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาไมสามารถนํามาใชไดในกรณี

การแกไขขอมูล การปลอมขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาขอมูลนั้นเปนขอมูลท่ีแทจริง 

เนื่องจากขอมูลท่ีถูกเก็บไวในแฟมขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลท่ีปรากฏอยูในจอคอมพิวเตอร ไมถือ

วาเอกสารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา เพราะตามหลักกฎหมายของเยอรมัน เอกสาร

                                                           
63 Section 202c Acts preparatory to data espionage and phishing Of GERMAN 

CRIMINAL CODE. 
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ตองมีลักษณะท่ีสามารถอานไดและมองเห็นไดดวยนัยนตาของคน และเอกสารนั้นตองประกอบไป

ดวยขอความตางๆ ของผูประพันธ ดวยเหตุนี้เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงมีการบัญญัติมาตรา 26964 

ดังตอไปนี้ 

1) ผูใดโดยเจตนาท่ีจะหลอกลวงในการทําธุรกรรมทางกฎหมาย หรือ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีเปนหลักฐานในลักษณะท่ีเปนการปลอมแปลง หรือสรางเอกสารอันเปนเท็จ  

หรือไดใชขอมูลท่ีถูกเก็บเอาไว หรือขอมูลท่ีไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงแลว ผูนั้นจะตองรับโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับ 

2) การพยายามกระทําความผิดตองระวางโทษ 

3.2.1.4 ความผิดฐานแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 

เนื่องจากนักกฎหมายเยอรมันสวนใหญเห็นวา ความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30365 สามารถใชไดเฉพาะในกรณีท่ีเปนการลบหรือทําลายขอมูลท่ี

เก็บไวในท่ีเก็บขอมูลเทานั้น มิไดรวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในระหวางท่ีมีการรับสงขอมูล

ดวย66 ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหานี้จึงมีการบัญญัติ มาตรา 303a ดังนี้ 

1) ผูใดกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ลบ ทําใหสิ้นใหไป ทําใหไร

ประโยชนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล (มาตรา 202a(2)) ผูนั้นจะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับ 

 2) การพยายามกระทําความผิดจะตองระวางโทษ 

3.2.1.5 ผูมีอํานาจดําเนินคดี 

ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันไดบัญญัติผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองทุกขไวใน มาตรา 7767 

ดังนี้ 

1) ในความผิดท่ีตองรองทุกขกลาวโทษกอน ผูเสียหายอาจยื่นคํารองทุกข

ได เวนแตกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  

2) ถาผูเสียหายถึงแกความตาย ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว สิทธิในการ

รองทุกขยอตกทอดแกคูสมรส สามีหรือภรรยาซ่ึงเปนเพศเดียวกัน และบุตร หากผูเสียหายไมมีคูสมรส

หรือสามาภรรยาซ่ึงเปนเพศเดียวกัน หรือบุตร หรือบุคคลเหลานั้นถึงแกความตายกอนอายุความใน

                                                           
64 Section 269 Forgery of data intended to provide proof Of GERMAN 

CRIMINAL CODE. 
65 Section 303 Criminal damage Of GERMAN CRIMINAL CODE. 
66 Manfred Nohrenschager, op. cit., p. 221. 
67 Section 77 Locus standi for request Of GERMAN CRIMINAL CODE. 
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การยื่นคํารองสิ้นสุดลง สิทธินั้นยอมตกทอดแกบิดามารดาของผูเสียหาย ถาบิดามารดาถึงแกความ

ตายกอนอายุความในการยื่นคํารองสิ้นสุดลง ใหสิทธิดังกลาวตกทอดแกพ่ีนอง และหลานของ

ผูเสียหาย ถาญาติมีสวนรวมในการกระทําความผิดหรือคุณสมบัติในฐานะญาติของผูเสียหายสิ้นสุดลง 

บุคคลดังกลาวยอมถูกตัดสิทธิในการรองทุกข สิทธิ์ในการยื่นคํารองทุกขไมตกทอดหากการดําเนินคดี

เปนการขัดหรือแยงกับเจตนารมณของผูเสียหาย 

3) ถาผูมีสิทธิยื่นคํารองทุกขเปนผูไรความสามารถตามกฎหมายหรือเปนผู

ถูกจํากัดความสามารถตามกฎหมาย ผูแทนตามกฎหมายซ่ึงเปนผูจัดการงานอันเปนการเฉพาะตัว 

และผูมีหนาท่ีดูแลบุคคลนั้นๆ มีสิทธิยื่นคํารองทุกขได 

4) ถาผูเสียหายหลายคนมีสิทธิยื่นคํารองทุกข ผูสีสิทธิแตละคนอาจยื่นคํา

รองทุกขไดดวยตัวเอง 

 

3.2.2 กฎหมายของประเทศอินเดีย 

เนื่องจากฟชชิ่งเปนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและท่ีตองใหความสําคัญเก่ียวกับ

บทลงโทษ68 ตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2000 (Information Technology Act, 2000) 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมในป 2008 โดยไดเพ่ิมบทบัญญัติใหมบางบทรวมถึงในเรื่องฟชชิ่ง ซ่ึงในสวนนี้จะ

กลาวถึงสวนของบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใชกับการฟชชิ่ง 

3.2.2.1 มาตรา 6669 ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

หากบุคคลใดทุจริตหรือฉอฉลไมกระทําใด ๆ ท่ีอางถึงในมาตรา 43 นั้นจะตองระวาง

โทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไปถึงสามปหรือปรับซ่ึงอาจขยายไปถึงหาแสนรูปหรือท้ังจําท้ังปรับ 

3.2.2.2 มาตรา 66-A70
 ความผิดสําหรับการสงขอความท่ีไมเหมาะสมผานทาง

บริการการสื่อสาร ฯลฯ 

 

                                                           
68 Neeraj Aaror, Phishing Scams in India and Legal Provisions, Retrieved 

December 4, 2013 from http://www.neerajaarora.com/phishing-scams-in-india-and-

legal-provisions/  
69 66. Computer Related Offences. - 

If any person, dishonestly, or fraudulently, does any act referred to in section 

43, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three 

years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both.  
70 66–A. Of of Information Technology Act, 2000 
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ผูใดท่ีสงโดยใชวิธีการทางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสาร  

1) ขอมูลท่ีไมเหมาะสมนารังเกียจ หรือมีลักษณะคุกคาม  หรือ 

 2) ขอมูลใดๆ ท่ีรูวาเปนเท็จ แตมีเจตนากอใหเกิดการรบกวน เกิดความ

เสียหาย สบประมาท ดูถูก ถูกทําราย ขมขูทางอาญา ถูกเกลียดชังหรือนาอับอาย โดยการใชวิธีทาง

คอมพิวเตอรดังกลาวหรืออุปกรณสื่อสาร 

 3) จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ

วัตถุประสงคในการกอใหเกิดความรําคาญหรือความไมสะดวก หรือท่ีจะหลอกลวงหรือทําผูรับเขาใจ

ผิดเก่ียวกับท่ีมาของขอความดังกลาวจะตองระวางโทษท่ีมีโทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไปถึงสองป สามป

และปรับ 

3.2.2.3 มาตรา 66-C71 ความผิดสําหรับการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

ผูใดฉอฉลหรือทุจริตใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส รหัสผานหรือเอกลักษณประจําตัว

ของบุคคลอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไปถึงสามปและยังตองระวางโทษปรับซ่ึงอาจ ขยาย

ไปถึงหนึ่งแสนรูป 

3.2.2.4 มาตรา 66-D72 ความผิดสําหรับการหลอกลวงโดยปลอมตัวเปนผูอ่ืนโดยใช

คอมพิวเตอร  

ผูใดใชวิธีการอุปกรณสื่อสารใดๆ หรือคอมพิวเตอรโดยทุจริตปลอมตัววาเปนบุคคล

อ่ืน จะตองระวางโทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไปถึงสามปและยังตองระวางโทษปรับซ่ึงอาจขยายไปถึงหนึ่ง

แสนรูป 

 

 

                                                           
71 66-C. Punishment for identity theft.-  

Whoever, fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password 

or any other unique identification feature of any other person, shall be punished 

with imprisonment of either description for a term which may extend to three years 

and shall also be liable to fine which may extend to rupees one lakh. 
72 66-D. Punishment for cheating by personation by using computer resource.- 

Whoever, by means of any communication device or computer resource 

cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for 

a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may 

extend to one lakh rupees. 
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3.2.2.5 ผูมีสิทธิดําเนินคดี 

ในสวนผูมีสิทธิดําเนินคดีในกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศป 2000 มิไดระบุไว

โดยเฉพาะ คงเฉกเชนเดียวกับกฎหมายไทยท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มิไดระบุไวโดยเฉพาะ 

 

3.2.3 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบันในระดับรัฐยังไมมีการออกกฎหมายปองกันฟชชิ่งโดยตรงจึงอยู

ภายใตกฎหมาย Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

Computer Fraud and Abuse Act of 1984 (CFAA) ท่ีเปนกฎหมายเก่ียวกับการทําลายและการ

ฉอโกงทางคอมพิวเตอร โดยไดรับการบัญญัติไวใน บรรพ 18 หมวด 47 แหง United States Code 

(Title 18 U.S.C. Chapter 47) เนื่องจากบทบัญญัติเดิมขอมูลสวนบุคคลตองปรากฏอยูบนเอกสาร

เทานั้น โดยกําหนดใหการฉอโกงเอกสารแสดงขอมูลสวนบุคคล (Identification document) โดย

การสราง ใช หรือโอนเอกสารดังกลาวเปนความผิดอาญา จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 

1028(a)(7)73 แหง Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998  ใหครอบคลุมถึง

การฉอโกงขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนและการนําเอาขอมูลดังกลาวไปใชโดยมิชอบเปนความผิดทาง

อาญา ไมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏบนเอกสารหรือไมโดยกําหนดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป 

และหากไดทําเพ่ืออํานวยความสะดวกแกการกอการรายขามชาติตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 25 ป74 

นอกจากนี้มาตรา 1029 ของกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดการปลอมแปลงหรือลอกเลียนเครื่องมือสําหรับ

การเขาถึง75 (Access Device) ไมวาเครื่องมือในการเขาถึงนั้นจะอยูในรูปของเอกสารหรืออยูในวัตถุ

อ่ืนใด โดยกําหนดบทลงโทษแกบุคคลท่ีมีเจตนาฉอโกงในการผลิต ใช หรือลับลอบคาเครื่องมือสําหรับ

                                                           
73 1028(a)(7)  knowingly transfers, possesses, or uses, without lawful authority, 

a means of identification of another person with the intent to commit, or to aid or 

abet, or in connection with, any unlawful activity that constitutes a violation of 

Federal law, or that constitutes a felony under any applicable State or local law. 
74 ผาสุก เจริญเกียรติ, “Identity Theft อาชญากรรมใกลตัว,” วารสารดุลพาห 56, 1 

(มกราคม-เมษายน 2552): 169. 
75 เครื่องมือสําหรับการเขาถึง หมายความถึง บัตร รหัส หมายเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประกันสังคม ซ่ึงรวมถึงเครื่องมืออ่ืนใดอันสามารถระบุตัวตนของบุคคล 

หรือสามารถใชการเขาถึงบัญชีผูอ่ืน เพ่ือใหไดไปซ่ึงทรัพยสิน สินคาและบริการท่ีมีคาอ่ืนใด หรือเปน

เครื่องมือทีสามารถใชในการโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการโอนเงินตามปกติ 
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การเขาถึงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และกําหนดใหบุคคลซ่ึงใช ผลิต หรือลับลอบคา

ซอฟทแวรหรือฮารดแวรท่ีใชสําหรับการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 15 ป หรือ

ปรับตามท่ีกฎหมายนี้กําหนดโดยรวมถึงการยึดทรัพยของผูกระทําความผิด ซ่ึงกระทรวงยุติธรรม

สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Justice: DOJ) ใหความเห็นวาบทบัญญัตินี้สามารถใชกับการ

สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนฟชชิ่ง ซ่ึงทําใหผูกระทําความผิดไดไปซ่ึงรหัสผานสวนตัว รหัส

ประจําตัวบุคคล หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือขอมูลบัตรเครดิต76 และในป ค.ศ. 2003 ไดมีการออก

กฎหมาย Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 

2003 (CAN-SPAM Act) โดยวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเชิงพาณิชย ซ่ึง

เปนกฎหมายท่ีถูกสงมายังบัญชีผูใชโดยท่ีผูใชไมไดรองขอ (Unsolicited E-mail) โดยมาตรา 4 

กําหนดการหามใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เ พ่ือหลอกลวงผู อ่ืน ซ่ึงอาจเปนการใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสของตนเองซ่ึงมีขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จในสาระสําคัญเพ่ือหลอกลวงผูอ่ืนและ

กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีขอความเชิงพาณิชย หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีขอความเก่ียวกับธุรกรรมใดๆไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนหากหัวเรื่องของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (Header Information) ในจดหมาย หรือท่ีติดไปกับจดหมาย มีลักษณะเปนเท็จโดย

สาระสําคัญหรือทําใหผูรับเขาใจผิดในสาระสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับตามท่ี

กําหนดไวตามบรรพ 18 แหง  (United States Code)77  

สวนในระดับมลรัฐแมจะไดมีความพยายามในการเสนอรางกฎหมายในระดับรัฐถึงสามฉบับ

ไดแก Anti-Phishing Act of 2004 โดย Patrick Leahy ซ่ึงเปนวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาจาก

เวอรมองต แตรางกฎหมายดังกลาวถูกยับยั้ง โดยคณะกรรมการการพาณิชยวิทยาศาสตรและ

คมนาคม (Committee on Commerce, Science and Transportation)78 และภายหลังจากนั้น

ไดมีการเสนอรางกฎหมาย Anti-Phishing Act of 2005 โดย Darlene Hooley แตรางกฎหมายนี้ได

ตกไปในระหวางการพิจารณาของสภาคองเกรส ซ่ึงรางกฎหมายนี้ไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนด โทษทาง

อาญาสําหรับการฟชชิ่งโดยสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือการสรางเว็บไซตโดยแสดงใหผูอ่ืนเชื่อวา

เปนผูประกอบธุรกิจท่ีชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Business) เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของ

                                                           
76 วราภรณ วนาพิทักษ, “กฎหมายปองกันฟชชิ่ง: เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศอเมริกา

และประเทศไทย,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 24, 2 (ธันวาคม 2555): 81. 
77 สราวุธ ปติยาศักดิ์, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555), 

หนา 124.  
78 S. 472 (109th): Anti-phishing Act of 2005, Retrieved January 26, 2015 

from https://www.govtrack.us/congress/bills/109/s472 
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ผูอ่ืน ความผิดอาญาตองระวางโทษจําคุกข้ันต่ําหาป และปรับเปนจํานวนสองแสนหาหม่ืนดอลลาร

สหรัฐ79 และ Anti-Phishing Consumer Protection Act of 2008 กฎหมายฉบับนี้ไดถูกเสนอข้ึน

โดย Olympia Snow (R-Maine) ซ่ึงเปนวุฒิสมาชิกของสหรัฐเมริกาในขณะนั้นแตรางกฎหมาย

ดังกลาวก็ถูกยังยั้งโดยคณะกรรมการการพาณิชยวิทยาศาสตรและคมนาคม (Committee on 

Commerce, Science and Transportation) กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดความผิดและบทลงโทษท้ัง

โทษจําคุกและปรับ80 

อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกามีไดมีการนําเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันฟชชิ่งอีกครั้ง แมตก

ไปกอนเขาสภา แต เ พ่ือประโยชนในการศึกษาจึงขอหยิบยกข้ึนมาโดยมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหฟชชิ่งและฟารมม่ิงเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและรัฐสามารถดําเนินคดีกับผูท่ี

กระทําการดังกลาวท่ีอาศัยอยูในรัฐ ฟชชิ่งหรือฟารมม่ิงเปนการกระทําท่ีหลอกลวงบุคคลซ่ึงใชเว็บไซต

ท่ีถูกปลอมข้ึนหรือหลอกลวงใหทําเปนธุรกรรมบนเว็บและการหลอกลวงนั้นทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวน

บุคคล กฎหมายนี้ยังชวยใหการฟองคดีโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตและเจาของเว็บไซตหรือ

เครื่องหมายการคาท่ีถูกใชโดยไมไดรับอนุญาต81  

 

มาตรา 2 ฟชชิ่งและฟารมม่ิง82 

1. ฟชชิ่ง  การกระทําฟชชิ่งของบุคคลหรือนิติบุคคลจะเปนความผิด

ตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูใน

การอํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการกระทํา

ผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

(ก) ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล ซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทน

หรือในนามของธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความ

ยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง และ 

                                                           
79 H. R. 1099 (109th): Anti-phishing Act of 2005, Retrieved January 26, 2015 

from https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr1099 
80 S. 2661 (110th): Anti-Phishing Consumer Protection Act of 2008, 

Retrieved January 26, 2015 from https://www.govtrack.us/congress/bills/110/s2661 
81 American Legislative Exchange Council, Anti-Phishing, Retrieved December 

4, 2013 from Acthttp://www.alec.org/model-legislation/anti-phishing-act/ 
82 Section 2.  {Phishing and Pharming} of Anti-Phishing Act. 
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(ข) ผูกระทําการโดยใชการติดตอสื่อสารท่ีจะทําใหเกิดการรองขอหรือ

เรียกรองใหบุคคลใดระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

2. ฟารมม่ิง  การกระทําฟารมม่ิงของบุคคลหรือนิติบุคคลจะเปนความผิด

ตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูใน

การอํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการกระทํา

ผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

(ก) การสรางหรือการดําเนินการบนเว็บเพจท่ีแสดงวาตนเก่ียวของกับ

ผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับ

ความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย และรองขอผูใช

อินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน หรือ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนคอมพิวเตอรของผูใช หรืออุปกรณท่ี

คลายกัน หรือผานโปรแกรมซอฟตแวร ท่ีผูใชสามารถคนหาไดบนอินเทอรเน็ต เพ่ือ

ดูการสื่อสารของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีผานการแสดงตัววาเปนผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยการสรางขอความหรือมีการดําเนินการโดยปราศจาก

อํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย และรองขอหรือชักชวนผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

 

มาตรา 4  ละเมิด83 

1. ผูใดฝาฝนมาตรานี้เปนความผิดทางอาญาท่ี (ยังมิไดกําหนด) ปรับไม

เกิน  (ยังมิไดกําหนด) หรือจําคุกไมเกินป (ยังมิไดกําหนด) หรือท้ังสองอยาง 

2. บุคคลตามอนุมาตรานี้สามารถดําเนินการทางแพงกับบุคคลผูทําละเมิด 

(ก) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีไดรับผลกระทบจากการละเมิด 

(ข) เจาของของหนาเว็บ เซิรฟเวอรคอมพิวเตอรหรือเครื่องหมาย

การคาท่ีถูกนําไปใชโดยปราศจากอํานาจ หรือ 

(ค) พนักงานอัยการ 

3. ยกเวน (ค) บุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการทางแพงอาจไดรับ

คาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการละเมิด

พระราชบัญญัตินี้ หรือโทษทางแพงไมเกิน หนึ่งแสนหาหม่ืนดอลลาร ตอการละเมิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
83 Section 4. {Violations} of Anti-Phishing Act. 
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4. การละเมิดพระราชบัญญัตินี้โดยหนวยงานท่ีตั้งข้ึนโดยรัฐหรือสถาบัน

การเงินท่ีไดรับใบอนุญาต จะตองเปนไปตามระเบียบการควบคุมของรัฐหรือของ

สถาบันการเงินโดยเฉพาะ 

 

3.2.3.1 กฎหมายของรัฐนิวยอรก  

รัฐนิวยอรกใหความสําคัญในเรื่องฟชชิ่งจึงไดมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของ กฎหมายธุรกิจท่ัวไปรัฐนิวยอรก (New York General Business) มีมาตราสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา 26  390-B84 

1. มาตรานี้เรียกวา การปองกันฟชชิ่งป 2006 

2. การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยใชเว็บเพจ 

ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออยางอ่ืนผานทางอินเทอรเน็ต

เพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล85ของผูอ่ืน ไมวาจะ

โดยตรงหรือโดยปริยายโดยการแสดงออกวาเปนผูประกอบธุรกิจหรือ

หนวยงานของรัฐโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผู

ประกอบธุรกิจหรือหนวยงานรัฐท่ีแทจริง 

3. (ก) พนักงานอัยการหรือบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการ

ใหบริการอินเทอร เน็ตแกสาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของ

เครื่องหมายการคาและบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการการละเมิด

บทบัญญัติ สามารถดําเนินการกับผูฝาฝนบทบัญญัติ ดังนี้ 

1) การกําหนดเง่ือนไขของการละเมิดตอบทบัญญัติ และ 

2) การเยียวยาความเสียหาย 

(1) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ 

(2) หนึ่งพันดอลลารในแตละกรณีท่ีมีการละเมิดโดยการ

รองขอขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

                                                           
84 §  390-b. Anti-phishing act of 2006 Of New York General Business. 
85 ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง 1. หมายเลขบัตรประกันสังคม 2. หมายเลขใบอนุญาตขับข่ี

รถยนต 3. หมายเลขบัญชีธนาคาร 4. หมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต 5. หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 6. ลายมือชื่อเล็กทรอนิกส 7. ขอมูลทางชีวภาพ 8. รหัสผานบัญชี 9. ขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถ

ใชเพ่ีอเขาถึงบัญชีทางการเงินของบุคคล หรือเพ่ีอใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 
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(ข)  ในการดําเนินการตามวรรค (ก) ศาลอาจจะ 

1) กําหนดคาเสียหายสูงสุดเปนจํานวนสามเทา จากท่ีไดรับ

ตามวรรค  (ก) หากวาเปนกรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการกระทําอันเปน

การฝาฝนบทบัญญัติ 3. และ 

2) กําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมใน

การวาความท่ีเหมาะสมแกโจทกผูชนะคดี 

 

3.2.3.2 กฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย 

รัฐแคลิฟอรเนียใหความสําคัญในเรื่องฟชชิ่งจึงไดมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งในบทท่ี 33 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพของแคลิฟอรเนีย (California Codes - 

Business and Professions Code) มีมาตราสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา 22948.286  

การกระทําท่ี มิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยใช เว็บเพจ 

ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องมืออ่ืนใดผานทางอินเทอรเน็ต 

เพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆอันเปนการชักจูงเพ่ือใหผู อ่ืน

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยการแสดงออกวาเปนผูประกอบธุรกิจท่ีชอบดวย

กฎหมายโดยปราศจากอํานาจ หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบ

ธุรกิจท่ีแทจริง 

 

มาตรา  22948.387  

(ก) บุคคลดังตอไปสามารถฟองผูฝาฝนหรือกระทําละเมิดมาตรา 

22948.2 

 (1) บุคคลซ่ึง (1) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการ

อินเทอรเน็ตแกสาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคา

                                                           
86§ 22948.2 It shall be unlawful for any person, by means of a Web page, 

electronic mail message, or otherwise through use of the Internet, to solicit, request, 

or take any action to induce another person to provide identifying information by 

representing itself to be a business without the authority or approval of the business. 
87 § 22948.3 Of 2012 California Codes BPC - Business and Professions Code. 
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และ (2) บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา 22948.2 

 การกระทําภายใตบทบัญญติในวรรคนี้ผูเสียหายสามารถฟอง

เรียกคาเสียหายไดมากกวาความเสียหายท่ีแทจริง หรือเปนจํานวนหาแสน

ดอลลารสหรัฐ 

 (2) บุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบจากการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 

22948.2 อาจฟองคดีผูกระทําผิดตอศาลได แตจะตองเปนการฟองคดีบุคคล

ท่ีกระทําการโดยฝาฝนมาตรา 22948.2 เทานั้น 

การดําเนินคดีภายใตบทบัญญัติในมาตรา 22948.2 อาจฟองเรียก

คาเสียหายไดมากกวาคาเสียหายท่ีแทจริงเปนจํานวนสามเทาหรือหาพัน

ดอลลารสหรัฐตอการฝาฝนหนึ่งครั้ง 

(ข) พนักงานอัยการหรือทนายความสามารถฟองผูกระทําการฝา

ฝนบทบัญญัติมาตรา 22948.2 ตอศาลได และสามารถเรียกคาเสียหายทาง

แพงไดสูงสุดเปนจํานวนสองพันหารอยดอลลารสหรัฐ 

(ค) การฟองคดีตามบทบัญญัตินี้ศาลอาจกระทําการดังตอไปนี้ 

 (1) กําหนดคาเสียหายไดสูงสุดเปนจํานวนสามเทาของ

คาเสียหายท่ีแทจริงแมวาคาเสียหายนั้นจะไดมีการชดใชตาม (ก) แลวก็ตาม 

หากวาเปนกรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการกระทําอันเปนการฝาฝน

บทบัญญัติมาตรา 22948.2 

 (2) กําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมใน

การวาความท่ีเหมาะสมแกโจทกผูชนะคดี 

(ง) การชดใชคาเสียหายตามบทบัญญัตินี้ไม เปนการตัดสิทธิ

ผูเสียหายท่ีจะฟองคดีอาญาภายใตกฎหมายอ่ืน 

(จ) เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรา 22948.2 (ก) หาก

มีความเสียหายหลายอยางเกิดข้ึนจากการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัตินี้เพียง

การกระทําเดียวใหถือวาเปนการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัตินี้เพียงครั้งเดียว 

 

3.2.3.3 กฎหมายของรัฐเทนเนสซี 

รัฐเทนเนสซีมีบทบัญญัติปองกันฟชชิ่งในกฎหมายกฎหมายของรัฐเทนเนสซี         

(AN ACT to amend Tennessee Code Annotated) บทท่ี 18 โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหฟ

ชชิ่งเปนความผิดตามกฎหมาย สําหรับบุคคลใดท่ีกระทําการหลอกลวงโดยตรงหรือในลักษณะเดียวกัน
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เพ่ือแสดงตัววาเปนบุคคลอ่ืนโดยไมมีอํานาจหรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาว ผานการใช

อินเทอรเน็ต ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมท้ังการ

ติดตอสื่อสารและเพ่ือรองขอหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลซ่ึงจะมีมาตราท่ีสําคัญ

ดังนี้ 

 

สวนท่ี 4  มาตรา 47-18-520388 

(ก) การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยการ

หลอกลวงโดยตรงหรือโดยปริยายในการแสดงตัววาเปนบุคคลอ่ืนโดย

ปราศจากอํานาจหรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาวผานการใช

อินเทอรเน็ต ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อ่ืนๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบไรสาย และเพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือ

กระทําการใดๆ อันเปนการชักจูงเพ่ือใหผูอ่ืนเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือ

เอกสารสวนบุคคล 

(ข) การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคล โดยไมมีอํานาจ

หรือไดรับอนุญาตจากบุคคลผูซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมีเจตนาท่ี

จะหลอกลวง ในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้นเพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนหรือ

เพ่ือจําหนายหรือแจกจาย 

 (1) การไดมาดวยการหลอกลวงโดยการบันทึกหรือเขาถึง

ขอมูล ท่ีจะชวยในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการเงิน เอกสารประจําตัวหรือ

ประโยชนของบุคคลอ่ืนๆ  

  (2) ไดรับสินคาหรือบริการผานการใชขอมูลของบุคคลอ่ืนๆ  

 (3) ไดรับเอกสารแสดงตนในชื่อของบุคคลอ่ืนนั้น 

(ค) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีมีเจตนาท่ีจะ

หลอกลวงโดยปราศจากอํานาจหรือไดรับอนุญาตจากผูท่ีเปนเจาของหรือผู

ไดรับอนุญาตจากหนาเว็บเพจหรือเว็บไซตเพ่ือ 

 (1) ทําซํ้าหรือเลียนแบบท้ังหมดหรือบางสวนใดๆ ของ

เว็บไซตหรือเว็บเพจ 

 (2) ควบคุมเสนทางหรือเปลี่ยนเสนทางของขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย 

                                                           
88 SECTION 4. § 47-18-5203. Of AN ACT to amend Tennessee Code Annotated. 
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จากเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายท่ีแทจริงเปนเลขรหัส

ประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายอ่ืนๆ  

 (3) การใชเครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ ชื่อ หรือลิขสิทธิ์

ของบุคคลอ่ืนในหนาเว็บ หรือ 

 (4) การสรางการเชื่อมโยง แตเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บของ

บุคคลท่ีถูกกําหนดโดยเปลี่ยนเสนทางไปยังหนาเว็บหรือท่ีอยูเลขรหัสประจํา

คอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายอ่ืนท่ีแตกตางจากท่ีแทจริง 

 (ง) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีจะพยายามท่ี

จะกระทําความผิดตามมาตรานี้ 

 

สวนท่ี 5 มาตรา 47-18-520489  

(ก) บุคคลดังตอไปสามารถฟองผูฝาฝนหรือกระทําละเมิดมาตรา 

47-18-5203 

 (1) บุคคลซ่ึง 

 1. ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการอินเทอรเน็ตแก

สาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคาและ 

2. ผูไดรับเสียหายจากการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา 47-18- 5203 สามารถฟองเรียกคาเสียหายไดมากกวาความเสียหาย

ท่ีแทจริง หรือเปนจํานวนหาแสนดอลลารสหรัฐ  

 (2) บุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบจากการฝาฝนมาตราา  47-18-

5203 อาจฟองคดีผูกระทําผิดตอศาลได แตจะตองเปนการฟองคดีบุคคลท่ี

กระทําการโดยฝาฝนมาตรา  47-18-5203 เทานั้น การดําเนินคดีภายใต

บทบัญญัติในมาตรา 47-18-5203 อาจฟองเรียกคาเสียหายไดมากกวา

คาเสียหายท่ีแทจริงเปนจํานวนสามเทาหรือหาพันดอลลารสหรัฐตอการฝา

ฝนหนึ่งครั้ง 

(ข) พนักงานอัยการหรือทนายความสามารถฟองผูกระทําการฝา

ฝนบทบัญญัติมาตรา 47-18-5203 ตอศาลได และสามารถเรียกคาเสียหาย

ทางแพงไดสูงสุดเปนจํานวนสองพันหารอยดอลลารสหรัฐตอการฝาฝนหนึ่ง

ครั้ง 
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(ค) การฟองคดีตามบทบัญญัตินี้ศาลอาจกระทําการดังตอไปนี้: 

 (1) กําหนดคาเสียหายไดสูงสุดเปนจํานวนสามเทาของ

คาเสียหายท่ีแทจริงแมวาคาเสียหายนั้นจะไดมีการชดใชตาม (ก) แลวก็ตาม 

หากวาเปนกรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการกระทําอันเปนการฝาฝน

บทบัญญัติมาตรา  47-18-5203 

 (2) กําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมใน

การวาความท่ีเหมาะสมแกโจทกผูชนะคดี 

(ง) การชดใชคาเสียหายตามบทบัญญัตินี้ไม เปนการตัดสิทธิ

ผูเสียหายท่ีจะฟองคดีอาญาภายใตกฎหมายอ่ืน 

(จ) เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรา 47-18-5203 (ก) 

หากมีความเสียหายหลายอยางเกิดข้ึนจากการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัตินี้

เพียงการกระทําเดียวใหถือวาเปนการกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัตินี้เพียงครั้ง

เดียว 

 

3.2.3.4 กฎหมายของรัฐยูทาห 

รัฐยูทาหใหความสําคัญในเรื่องฟชชิ่งจึงไดมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งในสวนท่ี 2 ฟชชิ่ง

และฟารมม่ิงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห (UTAH E-

COMMERCE INTEGRITY ACT) มีมาตราสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

สวนท่ี 2 ฟชชิ่งและฟารมม่ิง มาตรา 13-40-20190  

(ก) การกระทําฟชชิ่งของบุคคลจะเปนความผิดตอเม่ือ มีเจตนาท่ี

จะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการ

อํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการ

กระทําผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

 (1) ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล ซ่ึงแสดงวาเปน

ตัวแทนหรือในนามของธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจ

หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง และ 
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 (2) ผูกระทําการโดยใชการติดตอสื่อสารท่ีจะทําใหเกิดการ

รองขอหรือเรียกรองใหบุคคลใดระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

(ข) การกระทําฟารมม่ิงของบุคคลจะเปนความผิดตอเม่ือ มีเจตนา

ท่ีจะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการ

อํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการ

กระทําผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย: 

 (1) การสรางหรือการดําเนินการบนเว็บเพจท่ีแสดงวาตน

เก่ียวของกับผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจาก

อํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย และรองขอผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน หรือ 

 (2) การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนคอมพิวเตอรของผูใช หรือ

อุปกรณท่ีคลายกัน หรือผานโปรแกรมซอฟตแวร ท่ีผูใชสามารถคนหาไดบน

อินเทอรเน็ต เพ่ือดูการสื่อสารของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีผานการแสดงตัววาเปน

ผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยการสรางขอความหรือมี

การดําเนินการโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบ

ธุร กิจ ท่ีแทจริ ง ท่ี ถูกตองตามกฎหมาย และรองขอหรือชักชวนผู ใช

อินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

 

สวนท่ี 4 การบังคับใชกฎหมาย มาตรา 13-40-40191 การละเมิด

ฐานฟชชิ่งและฐานฟารมม่ิง 

(ก) การดําเนินการทางแพงกับผูท่ีฝาฝนบทบัญญัติฐานฟชชิ่งและ

ฟารมม่ิงอาจจะยื่นฟองโดย  

 (1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีไดรับผลกระทบจากการละเมิด  

 (2) เจาของของหนาเว็บ เ ซิรฟเวอรคอมพิวเตอรหรือ

เครื่องหมายการคาท่ีถูกนําไปใชโดยปราศจากอํานาจ หรือ  

 (3) พนักงานอัยการ 

(ข) บุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการทางแพงตาม (1) อาจ

ไดรับคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับ
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การละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือโทษทางแพงไมเกิน หนึ่งแสนหาหม่ืน

ดอลลาร ตอการละเมิดตามสวนท่ี 2 ฟชชิ่งและฟารมม่ิง 

(ค) การละเมิดสวนท่ี 2 ฟชชิ่งและฟารมม่ิง โดยหนวยงานท่ีตั้งข้ึน

โดยรัฐหรือสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาต จะตองเปนไปตามระเบียบการ

ควบคุมของรัฐหรือของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ 

 

ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบมาตราท่ีเก่ียวของกับฟชชิ่งในกฎหมายของตางประเทศ 
 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย หลักกฎหมาย โทษ ผูมีสิทธิดําเนินคด ี

เยอรมัน ประมวล

กฎหมายของ

ประเทศ

เยอรมัน 

(GER 

MAN CRIMI 

NAL CODE) 

 

มาตรา 202a 1) ผูใดเขาถึงโดยมิชอบดวย

กฎหมายเพื่อตนเอง หรือผูอื่น ซ่ึงขอมูลที่ไมได

มีไวสําหรับตนและมีมาตรการปองกันการ

โดยเฉพาะถาไดกระทําโดยหลีกเล่ียงการ

ปองกันนั้น  

มาตรา 202b ผูใดดักรับขอมูลโดยมิชอบดวย

กฎหมาย ที่ไมไดมีไวสําหรับบุคคลนั้น เพื่อ

ตั ว เ อ งห รื อบุ ค คลอื่ น  ด ว ย วิ ธี ก า รทา ง

อิเล็กทรอนิกสและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิได

มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคล

ทั่วไปใชประโยชนได  

มาตรา 202c (1) ผูใดเตรียมการกระทํา

ความผิดตามมาตรา 202a หรือมาตรา 202b 

โดยการทําขึ้น เพื่อใหไดมาสําหรับตัวเองหรือ

บุคคลอื่น เพื่อจําหนาย เพื่อจัดสงไปยังบุคคล

อื่น เผยแพรหรือทําใหสามารถเขาถึงไดซ่ึง 

1. รหัสผานหรือรหัสรักษาความปลอดภัยอืน่ๆ 

ที่ชวยใหการเขาถึงขอมูล หรือ 

2. ชุดคําส่ังที่มีวัตถุประสงคที่ใชในการกระทํา

ผิดกฎหมาย  

มาตรา202a ตองระวาง

โทษจําคุกไม เกินสามป 

หรือปรับ 

มาตรา202b ตองระวาง

โทษจํา คุกไม เกินสองป

หรือปรับเวนแตความผิด

นั้นมีบทลงโทษที่มีโทษสูง

กว าภาย ใต บทบัญญั ติ

อื่นๆ 

มาตรา202c ตองระวาง

โทษจําคุกไม เกินหนึ่ งป

หรือปรับ 

มาตรา77  

1) ผูเสียหาย  

2) ถาผูเสียหายถึงแก

ความตาย คูสมรส 

และบุตร บิดามารดา

ของผูเสียหาย พี่นอง 

แ ล ะ ห ล า น ข อ ง

ผูเสียหาย  

3) ถาผูมีสิทธิยื่นคํา

ร อ ง ทุ ก ข เ ป น ผู ไ ร

ความสามารถตาม

กฎหมายหรือเปนผู

ถู ก จํ า กั ด ค ว า ม 

ส า ม า ร ถ ต า ม

กฎหมาย ผูแทนตาม

ก ฎ ห ม า ย ซ่ึ ง เ ป น

ผูจัดการงานอันเปน

การเฉพาะตัว และผู

มีหนาที่ ดู แลบุคคล

นั้นๆมีสิทธิยื่นคํารอง

ทุกขได 

ห ม า ย ห ตุ : 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดู ใ น

มาตรา 77 

 

ประเทศ

อินเดีย 

 

กฎหมาย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(The 

Information 

มาตรา 66-A ความผิดสําหรับการสงขอความ

ที่ไมเหมาะสมผานทางบริการการส่ือสาร ฯลฯ 

ผูใดที่สงโดยใชวิธีการทางคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณส่ือสาร ก) ขอมูลที่ไมเหมาะสมนา

รังเกียจ หรือมีลักษณะคุกคาม  หรือ 

ข) ขอมูลใด ๆ ที่ รูวาเปนเท็จ แตมีเจตนา

มาตรา 66-A ตองระวาง

โทษที่มีโทษจําคุกซ่ึงอาจ

ขยายไปถึงสองป สามป

และปรับ 

มาตรา66-C ตองระวาง

โทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไป

     ในส วนผู มี สิทธิ

ดําเนินคดีในกฎหมาย

นี้ มิ ไ ด ร ะ บุ ไ ว

โดยเฉพาะ คงเฉก

เชนเดียวกับกฎหมาย

ของประเทศไทยที่
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ประเทศ ชื่อกฎหมาย หลักกฎหมาย โทษ ผูมีสิทธิดําเนินคด ี

Technology 

Act, 2000) 

กอใหเกิดการรบกวน เกิดความเสียหาย สบ

ประมาท ดูถูก ถูกทําราย ขมขูทางอาญา ถูก

เกลียดชังหรือนาอับอาย โดยการใชวิธีทาง

คอมพิวเตอรดังกลาวหรืออุปกรณส่ือสาร 

ค) จดหมายอิ เล็กทรอนิกสหรือขอความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อวัตถุประสงคใน

การกอให เกิดความรําคาญหรือความไม

สะดวก หรือที่จะหลอกลวงหรือทําผูรับเขาใจ

ผิดเกี่ยวกับที่มาของขอความดังกลาว 

มาตรา66-C ความผิดสําหรับการโจรกรรม

ขอมูลสวนบุคคลผู ใดฉอฉลหรือทุจริตใช

ลายมือชื่ออิ เ ล็กทรอนิกส  รหัสผานหรือ

เอกลักษณประจําตัวของบุคคลอื่นใด  

มาตรา66-D ความผิดสําหรับการหลอกลวง

โดยปลอมตัวเปนผูอื่นโดยใชคอมพิวเตอร ผูใด

ใ ช วิ ธี ก า ร อุ ป ก ร ณ ส่ื อ ส า ร ใ ด  ๆ  ห รื อ

คอมพิวเตอรโดยทุจริตปลอมตัววาเปนบุคคล

อื่น  

ถึ ง ส า ม ป แ ล ะ ยั ง ต อ ง

ระวางโทษปรับซ่ึงอาจ 

ขยายไปถึงหนึ่งแสนรูป 

มาตรา66-D ตองระวาง

โทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไป

ถึ ง ส า ม ป แ ล ะ ยั ง ต อ ง

ระวางโทษปรับซ่ึงอาจ

ขยายไปถึงหนึ่งแสนรูป  

พระราชบัญญั ติว า

ด ว ย ก า ร ก ร ะ ทํ า

คว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ

คอมพิวเตอร  พ .ศ. 

2550  มิ ไ ด ร ะบุ ไ ว

โดยเฉพาะ 

 

รัฐนิวยอรก กฎหมายธุรกิจ

ทั่วไป 

(New York 

General 

Business) 

มาตรา 26  390-B การกระทําโดยมิชอบดวย

กฎหมายของบุคคลโดยใชเว็บเพจ ขอความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองมืออยางอื่น

ผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อรองขอ เรียกรอง 

หรือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ของผูอื่น 

ไมวาจะโดยตรงหรือโดยปริยายโดยการ

แสดงออกว า เปน ผู ป ระกอบธุ รกิ จห รือ

หนวยงานของรัฐโดยปราศจากอํานาจหรือไม

ไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจหรือ

หนวยงานรัฐที่แทจริง 

 

มาตรา 26  390-B 2)  

การเยียวยาความเสียหาย 

(1) ความเสียหายที่

เกิดขึ้นจริง หรือ 

(2) หนึ่งพันดอลลารในแต

ละกรณีที่มีการละเมิดโดย

การร องขอขอมูลส วน

บุ ค คล โด ยมิ ชอ บด ว ย

กฎหมายในการดําเนิน 

การ ศาลอาจจะ 

1) กําหนดคาเสียหาย

สูงสุดเปนจํานวนสามเทา 

ห า ก ว า เ ป น ก ร ณี ที่

ผูกระทําผิดไดเขารวมใน

การกระทําอันเปนการฝา

ฝนบทบัญญัติการฟชชิ่ง 

และ 

2) กําหนดคาใชจายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ค ดี แ ล ะ

คาธรรมเนียมในการวา

ความที่เหมาะสมแกโจทก

ผูชนะคดี 

มาตรา 26  390-

B 4.พนักงานอัยการ

ห รื อ บุ ค ค ล ซ่ึ ง

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ใ ห บ ริ ก า ร

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต แ ก

สาธารณะ เจาของ

เว็บเพจ หรือเจาของ

เคร่ืองหมายการคา

และบุคคลซ่ึงได รับ

ความเสียหายจาก

ก า ร ก า ร ล ะ เ มิ ด

บทบัญญัติ 

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
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ประเทศ ชื่อกฎหมาย หลักกฎหมาย โทษ ผูมีสิทธิดําเนินคด ี

ประเทศ

สหรัฐ 

อเมริกา 

รางกฎหมาย

ปองกัน 

ฟชชิ่ง 

(Anti-

Phishing 

Act) 

 

มาตรา 2  1.  ฟชชิ่ง  การกระทําฟชชิ่งของ

บุคคลหรือนิติบุคคลจะเปนความผิดตอเมื่อ มี

เจตนาที่จะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับ

ความเสียหาย โดยใชความรูในการอํานวย

ความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหได รับ

ความเสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมาย

ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

(ก) ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล 

ซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามของธุรกิจที่

ถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจ

หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจ

ที่แทจริง และ 

(ข) ผูกระทําการโดยใชการติดตอส่ือสารที่จะ

ทําใหเกิดการรองขอหรือเรียกรองใหบุคคลใด

ระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

มาตรา4 1. เปนความผิด

ท า งอ า ญ า ที่  ( ยั ง มิ ไ ด

กําหนด) ปรับไมเกิน  (ยัง

มิไดกําหนด)หรือจําคุกไม

เกินป  (ยังมิ ไดกําหนด) 

หรือทั้งสองอยาง 

3. ยกเวนบุคคลตาม(ค) 

บุคคลใดที่ไดรับอนุญาต

ใหดําเนินการทางแพงอาจ

ไดรับคาเสียหายอยางใด

อย า งห น่ึ ง  ต ามคว าม

เ สี ยห ายที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง

สํ า ห รั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด

พระราชบัญญั ตินี้  หรือ

โทษทางแพงไมเกิน หนึ่ง

แสนหาหมื่นดอลลาร ตอ

ก า ร ล ะ เ มิ ด ต า ม

พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา4 2.บุคคล

ต า ม อ นุ ม า ต ร า นี้

สามารถดําเนินการ

ทางแพ งกั บบุ คคล

ผูทําละเมิด 

( ก ) ผู ใ ห บ ริ ก า ร

อินเทอรเน็ตที่ไดรับ

ผลกระทบจากการ

ละเมิด 

(ข) เจาของของหนา

เ ว็ บ  เ ซิ ร ฟ เ ว อ ร

คอมพิ ว เ ตอ ร ห รื อ

เคร่ืองหมายการคาที่

ถู ก นํ า ไ ป ใ ช โ ด ย

ปร าศจ าก อํ า น า จ 

ห รือ ( ค )  พนั ก งาน

อัยการ 

รัฐแคลิ 

ฟอรเนีย 

ประมวล

กฎหมายธุรกิจ

และวิชาชีพ 

(2012 

California 

Codes 

BPC - 

Business 

and 

Professions) 

มาตรา  22948.2 การกระทําที่มิชอบดวย

กฎหมายของบุคคลโดยใชเว็บเพจ ขอความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเคร่ืองมืออื่นใด

ผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อรองขอ เรียกรอง 

หรือกระทําการใดๆอันเปนการชักจูงเพื่อให

ผู อื่ น เป ด เ ผยข อมู ล ส วนบุ คคลโดยกา ร

แสดงออกวาเปนผูประกอบธุรกิจที่ชอบดวย

กฎหมายโดยปราศจากอํานาจ หรือไมไดรับ

ความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจที่แทจริง 

 

 

มาตรา22948.3 บุคคล

ตาม(1)สามารถฟองเรียก

คา เ สียหายไดมากกว า

ความเสียหายที่แทจริง 

หรือเปนจํานวนหาแสน

ดอลลารสหรัฐ 

บุ ค ค ล ต า ม  ( 2 ) ก า ร

ดํ า เ นิ น ค ดี ภ า ย ใ ต

บ ท บั ญ ญั ติ ใ น ม า ต ร า 

22948.2 อาจฟองเรียก

คา เ สียหายไดมากกว า

คาเสียหายที่แทจริงเปน

จํานวนสามเทาหรือหาพัน

ดอลลารสหรัฐตอการฝา

ฝนหนึ่งคร้ัง 

พ นั ก ง า น อั ย ก า รห รื อ

ทนายความสามารถฟอง

ผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ฝ า ฝ น

บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า 

22948.2 ตอศาลได และ

สามารถเรียกคาเสียหาย

ทา งแพ ง ไ ด สู ง สุ ด เป น

จํานวนสองพันหารอย

มาตรา22948.3  

 (1)  บุคคลซ่ึง 

 1)  ประกอบธุรกิจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ใ ห บ ริ ก า ร

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต แ ก

สาธารณะ เจาของ

เว็บเพจ หรือเจาของ

เคร่ืองหมายการคา

และ  2 )  บุ คคล ซ่ึ ง

ได รับความเสียหาย

จากการกระทําโดย

ฝ า ฝ น บ ท บั ญ ญั ติ

มาตรา 22948.2 

 (2)  บุคคลซ่ึงไดรับ

ผลกระทบจากการฝา

ฝนบทบัญญัติมาตรา 

22948.2 อาจฟอง

ค ดี ผู ก ระทํ า ผิดต อ

ศาลได  แต จะตอ ง

เ ป น ก า ร ฟ อ ง ค ดี

บุคคลที่กระทําการ

โ ด ย ฝ า ฝ น ม า ต ร า 

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
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ดอลลารสหรัฐ 

ก า ร ฟ อ ง ค ดี ต า ม

บ ท บั ญ ญั ติ น้ี ศ า ล อ า จ

กระทําการดังตอไปนี้: 

 (1)  กําหนดคา เสียหาย

ไดสูงสุดเปนจํานวนสาม

เท า ข อ งค า เ สี ย ห าย ที่

แทจริงแมวาคาเสียหาย

นั้นจะไดมีการชดใชแลวก็

ตาม หากวาเปนกรณีที่

ผูกระทําผิดไดเขารวมใน

การกระทําอันเปนการฝา

ฝ น บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า 

22948.2 

(2) กําหนดคาใชจายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ค ดี แ ล ะ

คาธรรมเนียมในการวา

ความที่เหมาะสมแกโจทก

ผูชนะคดี 

การชดใชคาเสียหายตาม

บทบัญญัตินี้ไมเปนการตัด

สิทธิผู เสียหายที่จะฟอง

คดีอาญาภายใตกฎหมาย

อื่น 

22948.2 เทาน้ัน 

(ข)  พนักงานอัยการ

หรือทนายความ 

รัฐเทนเนสซี กฎหมายของ

รัฐเทนเนสซี 

(AN ACT to 

amend 

Tennessee 

Code 

Annotated) 

มาตรา 47-18-5203(ก)  การกระทําโดยมิ

ชอบด ว ยกฎ หมายขอ งบุ คคล โดยก า ร

หลอกลวงโดยตรงหรือโดยปริยายในการแสดง

ตัววาเปนบุคคลอื่นโดยปราศจากอํานาจ

หรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาวผาน

การใช อิน เทอร เน็ ต  ขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื่น ๆ รวมถึงการติดตอส่ือสารแบบไรสาย 

และเพื่อรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆ

อันเปนการชักจูงเพื่อใหผูอื่นเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลหรือเอกสารสวนบุคคล 

  (ข)  การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของ

บุคคล โดยไมมีอํานาจหรือไดรับอนุญาตจาก

บุคคลผูซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมี

เจตนาท่ีจะหลอกลวง ในการใชขอมูลสวน

บุคคลนั้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นหรือ

เพื่อจําหนายหรือแจกจาย 

มาตรา 47-18-5204  

ผู ไ ด รั บคว าม เ สี ยห าย

สามา ร ถฟ อ ง เ รี ย กค า 

เสียหายไดมากกวาความ

เสียหายที่แทจ ริง หรือ

เ ป น จํ า น ว น ห า แ ส น

ดอลลารสหรัฐ  

บุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบ 

อาจฟองเรียกคาเสียหาย

ไดมากกวาคาเสียหายที่

แทจริงเปนจํานวนสาม

เทาหรือหาพันดอลลาร

สหรัฐตอการฝาฝนหนึ่ ง

คร้ัง 

พ นั ก ง า น อั ย ก า รห รื อ

ทนายความสามารถฟอง

ผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ฝ า ฝ น

มาตรา 47-18-5204  

(1) บุคคลซ่ึง 

 1) ผูประกอบธุรกิจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ห 

บริการอินเทอรเน็ต

แกสาธารณะ เจาของ

เว็บเพจ หรือเจาของ

เคร่ืองหมายการคา

และ 

บุคคลซ่ึงไดรับความ 

2) เสียหายจากการ

ก ร ะ ทํ า โ ด ย ฝ า ฝ น

บท บัญ ญั ติ ม าต ร า 

47-18- 5203 

(2) ผูไดรับผลกระทบ

จ า ก ก า ร ล ะ เ มิ ด

มาตรา 47-18- 5203 

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
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 (1) การไดมาดวยการหลอกลวงโดยการ

บันทึกหรือเขาถึงขอมูล ที่จะชวยในการเขาถึง

แหลงขอมูลทางการเงิน เอกสารประจําตัว

หรือประโยชนของบุคคลอื่น ๆ  

  (2) ไดรับสินคาหรือบริการผานการใชขอมูล

ของบุคคลอื่น ๆ  

  (3) ไดรับเอกสารแสดงตนในชื่อของบุคคล

อื่นนั้น 

 (ค)  เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคล

ใดที่มีเจตนาที่จะหลอกลวงโดยปราศจาก

อํานาจหรือไดรับอนุญาตจากผูที่เปนเจาของ

หรือผูได รับอนุญาตจากหนาเว็บเพจหรือ

เว็บไซตเพื่อ 

 (1) ทําซํ้าหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางสวน

ใดๆ ของเว็บไซตหรือเว็บเพจ 

  (2) ควบคุมเสนทางหรือเปล่ียนเสนทางของ

ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากที่อยูเลข

รหัสประจําคอมพิวเตอรที่ตออยูบนเครือขาย 

จากเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรที่ตออยูบน

เค รือข ายที่ แท จ ริ ง เป น เลขรหัสประจํ า

คอมพิวเตอรที่ตออยูบนเครือขายอื่น ๆ  

  (3) การใชเคร่ืองหมายการคา ตราสัญลักษณ 

ชื่อ หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นในหนาเว็บ หรือ 

  (4) การสรางการเชื่อมโยง แตเชื่อมโยงไปยัง

หนาเว็บของบุคคลที่ถูกกําหนดโดยเปล่ียน

เสนทางไปยังหนาเว็บหรือที่อยูเลขรหัสประจํา

คอมพิว เตอร ที่ ต ออยู บนเค รือข ายอื่ นที่

แตกตางจากที่แทจริง 

 (ง)  เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคล

ใดที่จะพยายามที่จะกระทําความผิดตาม

มาตรานี้ 

บทบัญญัติมาตรา 47-18-

5203 ตอศาลได  และ

สามารถเรียกคาเสียหาย

ทา งแพ ง ไ ด สู ง สุ ด เป น

จํานวนสองพันหารอย

ดอลลารสหรัฐตอการฝา

ฝนหนึ่งคร้ัง 

 ก า ร ฟ อ ง ค ดี ต า ม

บ ท บั ญ ญั ติ น้ี ศ า ล อ า จ

กระทําการดังตอไปนี้: 

 (1)  กําหนดคาเสีย หาย

ไดสูงสุดเปนจํานวนสาม

เท า ข อ งค า เ สี ย ห าย ที่

แทจริงแมวาคาเสียหาย

นั้นจะไดมีการชดใชแลวก็

ตาม หากวาเปนกรณีที่

ผูกระทําผิดไดเขารวมใน

การกระทําอันเปนการฝา

ฝนบทบัญญัติมาตรา  47-

18-5203 

(2)  กําหนดคาใชจายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ค ดี แ ล ะ

คาธรรมเนียมในการวา

ความที่เหมาะสมแกโจทก

ผูชนะคดี 

 การชดใชคาเสียหายตาม

บทบัญญัตินี้ไมเปนการตัด

สิทธิผู เสียหายที่จะฟอง

คดีอาญาภายใตกฎหมาย

อื่น 

(ข)  พนักงานอัยการ

หรือทนายความ 

 

รัฐยูทาห กฎหมายการ

พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

ของรัฐยูทาห 

(UTAH E-

COMMERCE 

INTEGRITY 

ACT 

2010 

GENERAL 

มาตรา 13-40-201 (1)  การกระทําฟชชิ่ง

ของบุคคลจะเปนความผิดตอเมื่อ มีเจตนาที่

จะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความ

เสียหาย โดยใชความรูในการอํานวยความ

สะดวกในทางทุจริตหรือทําใหได รับความ

เสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมายตอ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

(ก) ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล 

ซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามของธุรกิจที่

ถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจ

ม า ต ร า  13-40-401 

บุคคลใดที่ไดรับอนุญาต

ให ดํา เนินการทางแพ ง 

อาจไดรับคาเสียหายอยาง

ใดอยางหน่ึง ตามความ

เ สี ยห ายที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง

สํ า ห รั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด

พระราชบัญญั ตินี้  หรือ

โทษทางแพงไมเกิน หนึ่ง

แสนหาหมื่นดอลลาร ตอ

มาตรา 13-40-401 

( ก )  ผู ใ ห บ ริ ก า ร

อินเทอรเน็ตที่ไดรับ

ผลกระทบจากการ

ละเมิด  

(ข) เจาของของหนา

เ ว็ บ  เ ซิ ร ฟ เ ว อ ร

คอมพิ ว เ ตอ ร ห รื อ

เคร่ืองหมายการคาที่

ถู ก นํ า ไ ป ใ ช โ ด ย

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
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SESSION 

STATE OF 

UTAH) 

 

หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจ

ที่แทจริง และ 

(ข) ผูกระทําการโดยใชการติดตอส่ือสารที่จะ

ทําใหเกิดการรองขอหรือเรียกรองใหบุคคลใด

ระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน  

การละเมิด 

 

 

 

ปร าศจ าก อํ า น า จ 

หรือ  

 (ค) พนักงานอัยการ 

 

 

3.3 มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ 

 

เนื่องจากลักษณะของการกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอรมีลักษณะท่ีไรพรมแดนท่ีอาจมี

ความเก่ียวของกับหลายประเทศ ตัวอยางเชน บุคคลในประเทศหนึ่งอาจเขาถึงหรือเจาะระบบ

คอมพิวเตอรท่ีตั้งอยูในอีกประเทศหนึ่งผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต หรือใชคอมพิวเตอรท่ีตั้งอยูใน

ประเทศท่ีสามเปนทางผานในการกระทําดังกลาว หรือทําการเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอรในประเทศ

หนึ่ง แตสามารถสงผลกระทบตอระบบคอมพิวเตอรท่ัวโลกไดอยางรวดเร็วและงายดาย 

ดังนั้น การปองกันหรือการแกไขปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรจึงไมอาจจํากัดเฉพาะ

อาณาเขตประเทศใดประเทศหนึ่งอีกตอไป ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหนานาอารยะประเทศ รวมถึง

องคการระหวางประเทศตางๆ ไดพยายามหาแนวทางรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ท้ังท่ีอยูในรูปแบบของการจัดทําอนุสัญญาหรือกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศตางๆ ดังตอไปนี้92 

ความพยายามของสหประชาชาติ (United Nations Efforts) 93 

  

3.3.1 สหประชาชาติเปนผูนําเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับสากลมาเปนระยะเวลานาน

และมีการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธดานนี้หลายครั้ง โดยมีท่ีประชุมโลกวา

ดวยสังคมสารสนเทศ (World Summit of the Information Society 

(WSIS)) เปนผูรวมวิจัยพัฒนา 

3.3.1.1 มติสมัชชาใหญของสหประชาชาติ (General Assembly Resolution) 

การประชุมคณะกรรมการของสมัชชาใหญ มีมติท่ีประชุมท่ีสําคัญเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เชน มติท่ี

ประชุมในหัวขอ Development in the Field of Information and Telecommunication in 
                                                           

92 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, แนวทางการจัดทํา

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: ศูนยเทคโนโลยี

อีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2547), หนา 44. 
93 พิยุชตม คูณทอง, เรื่องเดิม, หนา 42-45. 
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The Context of International Security, Combating the Criminal Misuse of Information 

Technology, Creation of Global Culture of Cyber Security, Creation of Global Culture 

of Cyber Security and The Protection of Criminal Information Infrastructures เปนตน 

 3.3.1.2 ท่ีประชุมโลกวาดวยสังคมสารสนเทศ (World Summit on the 

Information Society: WSIS)  

 โดยมีผูเชี่ยวชาญจากท่ัวโลกเพ่ือพัฒนาศูนยควบคุมของแตละรัฐและกฎหมายเพ่ือ

ความปลอดภัยของระบบอินเทอรเน็ต โดยไดมีการรางเอกสารสําคัญ คือ 1. Geneva Declaration 

and Plan of Action และ 2. Ongoing Negotiations for Tunis Phase of the Summit 

นอกจากนี้ ยังมีการหาแนวทางความรวมมือกันในท่ีประชุมอ่ืนๆ ของสหประชาชาติอีก เชน Group 

of Government Expect on Information Security, International Telecom munications Inion 

(ITU) Standard and working Groups, United Nations Crimes Congresses 

 

 3.3.2 กลุมประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา 8 ประเทศ (Group of Eight) หรือ G-8 

 ประเทศสมาชิกในกลุมจี-8 ไดพยายามจําแนกประเภทของ High-Tech Crime ไวในการ

ประชุมป ค.ศ. 1997 และไดมีการกําหนดหลักการเพ่ือควบคุมอาชญากรรมคอมพิวเตอรโดยมี

หลักการท่ีนาสนใจ เชน การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีเครื่องมือท่ีเพียงพอในการ

รับมือกับคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร รวมท้ังสามารถใหความชวยเหลือกับหนวยงาน

ตางประเทศได การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับรวบรวม

และเก็บรักษาหลักฐานอิเล็กทรอนิกส การจัดใหมีขายความรวมมือดานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

ท่ีมีเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ชั่วโมง (24/7 Network) เพ่ือทําหนาท่ีใหการชวยเหลือระหวาง

ประเทศ 

 

3.3.3 การบัญญัติกฎหมายตนแบบของกลุมประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ 

(Commonwealth Model Legislation) 

เปนความรวมมือโดยวัตถุประสงคท่ีตองการใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองกันสําหรับกลุมประเทศ

ในเครือจักรภพอังกฤษ ในป ค.ศ. 2002 ท่ีประชุมไดเสนอกฎหมายตนแบบท่ีมีชื่อวา Computer and 

Computer Related Crimes Act และวางแผนท่ีจะใชเปนแนวทางการรางกฎหมายของประเทศท่ี

เปนสมาชิก โดยกฎหมายตนแบบนี้ตองการใหสามารถนําไปใชเปนตนแบบใหกับประเทศอ่ืนท่ีไมได

เปนสมาชิกของกลุมไดอีกดวย 
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3.3.4 องคการรัฐอเมริกัน (Organization of American States) 

ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28-30 เมษายน ป ค.ศ. 2004 ไดพยายามบัญญัติกฎหมายโดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร คณะผูพิพากษาและคณะทนายความ โดยพิจารณา

อนุสัญญาของคณะมนตรียุโรปวาดวยการกระทําผิดบนอินเทอรเน็ต (The Council of Europe 

Convention on Cybercrime) และพิจารณาถึงความเปนไปไดท่ีจะเขารวมกับอนุสัญญาดังกลาว 

 

3.3.5 สหภาพยุโรป (European Union) 

ในป ค.ศ. 1998 เม่ือคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดนําเสนอ Legal 

Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society COMCRIME Study ตอ

สภายุโรป (European Council) โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับภาพรวมของการกออาชญากรรมและแนว

ทางการแกไขดานตางๆ และตอมาในป ค.ศ. 2000 European Council และ European 

Commission ไดจัดทําแผน eEurope Action ข้ึน และยังไดมีการจัดตั้ง EU forum on 

Cybercrime ในดานมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะ European Commission ไดเสนอขอเสนอท่ี

เรียกวา Council Framework Decision on Attacks Against Information Systems ตอ 

European Commission ในป ค.ศ. 2002 

 

3.2.6 ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก (Asian Pacific Economic 

Cooperation: APEC) 

กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟกหรือ APEC ไดเริ่มใหความสําคัญกับปญหา

อาชญากรรมคอมพิวเตอรอยางจริงจัง ตั้งแตป ค.ศ. 2001 เนื่องจากการผลักดันของสหรัฐอเมริกาท่ี

ตองการใหประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับปญหาการกอการราย  ในป ค.ศ. 2002 ไดมีการประกาศ

ปฏิญญาเซ้ียงไฮ ซ่ึงตอมาในการประชุมครั้งท่ี 26 ก็ไดมีการจัดทํา APEC Cyber security Strategy 

ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ เชน การพัฒนากฎหมาย (Legal developments) การใหขอมูลและ

ประสานความรวมมือ (Information sharing and cooperation) การจัดทําแนวปฏิบัติดานเทคนิค

และความม่ันคง (Security and technical guidelines) การสรางความตื่นตัวใหกับประชาชน 

(Public awareness) การฝกอบรมและใหความรู (Training and Education) เปนตน 

 

 3.2.7 องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Coperation and Development: OECD)  

ในป ค.ศ. 1983 ท่ีกรุงปารีสมีการจัดประชุมอภิปรายเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรและ

ความจําเปนท่ีจะแกไขประมวลกฎหมายอาญา โดยมีการรายการเก่ียวกับการปลอมแปลงและฉอโกง
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บนคอมพิวเตอร (Computer Forgery and Computer fraud) การทําลายขอมูลคอมพิวเตอรและ

โปรแกรม (Damage to Computer Data and Programme) การลวงละเมิดการปองกันของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร (Infringement of a Protected Computer Programme) การเขาถึง

คอมพิวเตอรโดยไมมีอํานาจ (Unauthorized Access) การดักขอมูลของระบบคอมพิวเตอร 

(Interception of a Computer System) 

 

3.2.8 คณะมนตรีแหงยุโรป (Council Europe) 94 

คณะมนตรีแหงยุโรปไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญดานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

(Select Committee of Experts for Computer-Related Crime) ข้ึนในป พ.ศ. 2528 (ค.ศ.

1985) เพ่ือพิจารณามาตรการและแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย โดยคณะกรรมาธิการดังกลาวได

หารือและไดจัดทําขอเสนอแนะ (Recommendation) เลขท่ี R (89)9 และไดการรับรองจากท่ี

ประชุมคณะมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 

ขอเสนอแนะขางตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนกรอบในการพิจารณาทบทวนกฎหมายภายใน

ของประเทศสมาชิก ใหครอบคลุมถึงลักษณะการกระทําท่ีสมควรบัญญัติเปนความผิดอยางนอย

จํานวน 8 ฐานความผิด (Minimum List) ไดแก การฉอโกงทางคอมพิวเตอร การปลอมแปลงทาง

คอมพิวเตอร การทําลายขอมูลคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร การรบกวนการทํางานของ

คอมพิวเตอรหรือระบบโทรคมนาคม การเขาถึงโดยมิชอบ การดักขอมูลโดยมิชอบ และยังมีความผิด

อ่ืนท่ีกําหนดใหเปนทางเลือกท่ีจะบัญญัติเปนกฎหมายภายในอีก 4 ฐานความผิด ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร การจารกรรมทางคอมพิวเตอร การใช

คอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดรับการคุมครอง

โดยมิชอบ 

ในสวนเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนเรื่องการปลอมแปลงท่ีเก่ียวขอกับคอมพิวเตอร 

(Computer-Related Forgery) และการ การฉอโกงท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร (Computer-Related 

Fraud)95 

การปลอมแปลงท่ีเก่ียวขอกับคอมพิวเตอร (Computer-Related Forgery)  

การปลอมแปลงท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร หมายถึง กระทําความผิดโดยเจตนาและ

ปราศจากสิทธิ ในการปอน แกไข การลบ ระงับ โดยกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร ผลลัพธจากขอมูล

ปลอมโดยมีความมุงหมายใหเขาใจวาเปนขอมูลท่ีแทจริง ไมวาขอมูลนั้นจะสามารถอานไดโดยตรงหรือ

                                                           
94 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, เรื่องเดิม, หนา 65. 
95 พิยุชตม คูณทอง, เรื่องเดิม, หนา 53-55. 
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เขาใจไดโดยงายหรือไม การพิจารณาความผิดฐานนี้จึงตองพิจารณาจากเจตนาหลอกลวงหรือเจตนา

ทุจริตกอนท่ีจะพิจารณาความรับผิดทางอาญา 

จุดมุงหมายของการบัญญัติฐานความผิดนี้เพราะในหลายประเทศมีกฎหมายคุมครองเอกสาร

ท่ีสามารถมองเห็นไดหรือเอกสารท่ีมีรูปรางเทานั้น แตไมรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอรดวย จึงสมควร

บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือเอาผิดกับผูกระทําผิดประเภทนี้ เพราะขอมูลคอมพิวเตอรก็มีความสําคัญ

ในฐานะหลักฐานการแสดงสิทธิ (Evidence of any Right) ตัวอยางเชน การนําขอมูลอกจากขอมูล

เดิม และการระงับขอมูล (Suppression) เชน การทําใหหยุด หรือปกปดขอมูล เพ่ือหลอกลวงผูอ่ืนให

เขาใจวาเปนเอกสารท่ีแทจริง หรือการโพสทแถลงขาวสารท่ีบิดเบือนเพ่ือปรับเปลี่ยนราคาสินคาใน

ตลาด 

การเผยแพรไฟลคอมพิวเตอรปลอม หรือคอมพิวเตอรเทมเพลท (Computer Template) 

ปลอม ถือเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เชน เทมเพลทท่ีระบุขอมูลปลอม ซ่ึงโดยปกติแลวจัดเก็บใน

รูปแบบของไฟลรูปภาพ จึงสามารถแกไข ระบายสี และแบงแยกออกเปนชั้นได โดยผูกระทําผิดมี

เจตนาจะใหคลายคลึงกับหนาเว็บไซตของจริง 

การฉอโกงท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร (Computer-Related Fraud) 

การฉอโกงท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร หมายถึง กระทําความผิดโดยเจตนาและปราศจากสิทธิ ทํา

ใหผูหนึ่งผูใดสูญเสียไปซ่ึงทรัพยสิน โดย 

1. การปอน การแกไข การลบ ระงับซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร 

2. การรบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ดวยเจตนาหลอกลวงหรือเจตนาไมสุจริต ปราศจากสิทธิ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจแกผูหนึ่งผูใดหรือผูอ่ืน 

การกระทําผิดฐานนี้เปนการหลอกลวงโดยผานทางคอมพิวเตอรไมวาวิธีการใด เพ่ือใหไดมา

ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนโดยเจตนาทุจริต ในหลายประเทศการฉอโกงถือเปนความผิด

ดั้งเดิมตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลวจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองบัญญัติกฎหมายใหม แตสําหรับ

บางประเทศถือเปนปญหาทางกฎหมายท่ีตองบัญญัติความผิดฐานนี้ เชน ประเทศอังกฤษ 

เอกสารเผยแพรเรื่องการฉอโกงทางคอมพิวเตอรของสํานักอัยการสูงสุดไดอธิบายวา. . .ใน

กฎหมายอังกฤษจะไมมีฐานความผิดประเภทท่ีครอบคลุมเรื่องฉอโกง (Fraud) เปนการท่ัวไป หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งวาไมมีความผิดฐานฉอโกงในกฎหมายอังกฤษ แมวามีฐานความผิดหลายๆฐานท่ีอาจ

ถือไดวามีเนื้อหาคลายเปนสวนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งของการฉอโกง (ในทัศนะของกฎหมายอังกฤษ) 

เชน ความผิดฐานปลอมแปลง (ซ่ึงอาจมีเจตนาหลอกลวงฉอฉลผูอ่ืน) และความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษี 

เปนตน แตบทความผิดในฐานดังกลาวก็เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงเกินกวาท่ีจะถือไดวาเปนบทความผิด
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ฐานฉอโกง. . . ดังนั้น ในประเทศซ่ึงมีการบัญญัติฐานความผิดฉอโกงไวแลวจึงอาจปรับใชฐานความผิด

เดิมกับการกระทําผิดในลักษณะนี้ได 

การฉอโกงบนอินเทอรเน็ตอาจใชวิธีการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบ เชน การสงคําเสนอ

ปลอมหรือหลอกลวงซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสิน สัญญา หรือแผนการลงทุนท่ีไมมีมูลความจริง ซ่ึงอาจ

เปนการฉอโกงบัตรเครดิต ฉอโกงทางเมล (Mail Fraud) หรือฉอโกงธนาคาร (Bank Fraud) ฉอโกง

สินคา (Stock Fraud) หรือฉอโกงระบบรักษาความปลอดถัยออนไลน (Online Securities Fraud) 

โดยการใชอินเทอรเน็ตในการกําหนดราคาตลาดเอง โดยการสรางใหความตองการในตลาดใหมากกวา

ปริมาณสินคา เพ่ือใหสามารถขายสินคาไดในราคาสูง 

เครื่องมือในการกระทําผิดนี้ไดแกการสงอีเมลท่ีไมตองการ (Unsolicite E-mail) จดหมาย

แจงขาวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Newsletters) ขอความในกระดานสนทนาและเว็บไซต 

(Message Boards and Websites) รวมถึง การฉอโกงปายราคา (Price Tag Fraud) โดยวิธีการเขา

ไปแกไขเว็บไซตท่ีคาขายแบบ E-commerce ใหสินคามีราคาสูงข้ึน, การฉอโกงการประมูลออนไลน 

(Online Auction Fraud) ซ่ึงเปนการฉอโกงบนอินเทอรเน็ตท่ีเปนท่ีรูจักกันดี โดยใชวิธีการ “Shell 

Bidding” คือ การยื่นคําเสนอปลอมเพ่ือสูราคาโดยผูขายและ/หรือผูสมรูรวมคิดเพ่ือใหผูเขาประมูล

อ่ืนท่ีตองการสินคาเขาสูราคา สงผลใหสินคาท่ีประมูลมีราคาสูงข้ึน 



 

บทท่ี 4 

 

บทวิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชช่ิง 
  

ในหลายทศวรรษท่ีผานมาเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเปนไปอยางกาวกระโดด 

ซ่ึงมีแนวโนมจะขยายตัวออกไปอีกเรื่อยๆ ไดนํามาซ่ึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็วฉับไว สงผลให

ชีวิตประจําวันของผูคนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศงายข้ึน ซ่ึงนอกจากประโยชนมหาศาลท่ีผูใชไดรับ

จากเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ สิ่งท่ีแฝงมาดวย คือ ภัยรายท่ีอาจคุกคามชีวิตและทําใหสูญเสียทรัพยสิน

เงินทองไดอยางงายดาย โดยเฉพาะท่ีเปนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ท่ีในปจจุบันการกอ

อาชญากรรม พัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยเพ่ิมความรายแรงและสะดวกรวดเร็วท้ังยัง

แนบเนียนกวาอาชญากรรมแบบเดิม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ เปนเครื่องมือ มีความหลากหลาย และ

ทวีความรุนแรงกอใหเกิดความเสียหาย โดยมีมูลเหตุจูงใจเปนเหตุผลทางดานการเงิน ท่ีในปจจุบันมี

มากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในรูปแบบฟชชิ่ง ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอ

เศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาล รวมไปถึงขัดตอหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน      

ฟชชิ่งเปนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน แมภายหลังได

มีการประกาศออกใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

แลวแตปรากฏวาสถิติในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีสถิติการหลอกลวงทางอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดใน

จํานวนภัยคุกคาม คิดเปนรอยละ 6796 และภัยคุกคามไซเบอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต

ประเทศไทย ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง ตุลาคม 2557 มีมากกวา 6,000 รายการ โดย 3 อันดับ

แรกเปนภัยคุกคามประเภท ฟชชิ่งหรือการหลอกลวงขอมูลทางการเงิน มีมากท่ีสุด 2,300 รายการ 

มัลแวร 1,500 รายการ  การเจาะระบบระบบ และเปลี่ยนแปลงหนาเว็บไซต 1,200 รายการท่ีผานมา 

ไทยเซิรต สพธอ. พบปญหาการทํา ฟชชิ่ง หรือ ลวงใหกรอกขอมูลทางการเงิน โดยสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสมาบอกวามาจากธนาคาร แลวใหอัพเดตขอมูล มีประชาชนหลงเชื่อไปกรอกขอมูล เปน

ปญหาเกิดในไทยมากท่ีสุดในโลก และมัลแวรโปรแกรมชั่วรายท่ีเขามาสอดแนมการใชอินเทอรเน็ต 

                                                           
96 กระทรวงสาธารณสุข, สถิติเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร, คนวันท่ี 2 กุมภาพันธ 

2559 จาก http://audit.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001216_25552. 

pdf 
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หรือฝงในเครื่องของผูใช กอนจะขโมยขอมูลท่ีเปนความลับ คิดเปนมูลคาความเสียหายท่ีลดความเสี่ยง

กวา 6,000 ลานบาท97 จึงตองมีการวิเคราะหถึงปญหาและสภาพการบังคับใชกฎหมายในปจจุบัน 

เพ่ือหาแนวทางปองกันตลอดจนแกปญหา รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทกําหนดโทษ 

คาเสียหาย และผูมีสิทธิดําเนินคดี  

 

4.1  วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายอาญา 

 

กฎหมายอาญามีเอกลักษณท่ีแตกตางจากกฎหมายอ่ืนๆ เชน กฎหมายแพง เนื่องจาก

กฎหมายอาญามีผลกระทบตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ และทรัพยของประชาชน หลักการสําคัญ

ประการหนึ่งของกฎหมายอาญา คือ หลัก ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย ซ่ึงมาจากหลักใน

ภาษาลาตินท่ีวา Nullum crimem nulla poena sine lege แปลเปนภาษาอังกฤษวา No Crime 

Nor Punishment without Law หรือในภาษาอังกฤษเรียกหลักนี้วา Principle of Legality98 ใน

ประเทศไทยบัญญัติหลักการนี้ไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2  บุคคลจักตองรับโทษในทาง

อาญาตอเม่ือไดกระทําการ อันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนด โทษไว

และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย. . . ดวยเหตุนี้ จึงตอง

พิจารณาถึงการกระทําความผิดเพ่ือพิจารณาองคประกอบความผิดใหครบถวนอยางรอบคอบและ

ชัดเจนนั่นเอง 

ในสวนนี้มีประเด็นตองพิจารณาคือ การปลอมเอกสารและความเปนทรัพยของขอมูลเชน ชื่อ

ผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนการฉอโกง 

 

4.1.1 ความผิดฐานปลอมเอกสาร 

เม่ือพิจารณาความผิดอาญาการฟชชิ่งท่ีทําการปลอมเว็บไซต ปลอมหนาเว็บเพจ ปลอม

จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนการปลอมเอกสารหรือไม  

โดยท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(7) บัญญัติวา เอกสาร หมายความวา กระดาษหรือ

วัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอ่ืน จะเปนโดย

                                                           
97 ไทยรัฐออนไลน, นาหวง! สพธอ.เผย คนไทยถูกภัยคุกคามทางไซเบอร, คนวันท่ี 12 

มีนาคม 2559 จาก http://www.thairath.co.th/content/462765 
98 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร: หจก.จิรรัชการพิมพ, 2549), หนา 16-17. 
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วิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น จากคํานิยามของเอกสารทําใหเห็น

วาเอกสารมีสาระสําคัญดังนี้ คือ 

กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด หมายถึง สิ่งท่ีใชสําหรับทําใหความหมายของถอยคําปรากฏข้ึน 

เอกสารนั้นมิใชสิ่งท่ีแสดงความหมาย แตเอกสารเปนวัตถุท่ีทําใหปรากฏความหมายข้ึน โดยสวนใหญ

จะทําข้ึนบนกระดาษแตก็อาจทําข้ึนบนวัตถุอยางอ่ืนก็ได เชน ไม โลหะ กําแพง เปนตน 

ทําใหปรากฏความหมาย หมายถึงสิ่งท่ีทําใหปรากฏข้ึนนั้นจะตองแสดงความเห็นของผูทํา

เอกสารไมวาจะเปนท่ีเขาใจหรือไมก็ตาม การทําใหปรากฏตองเปนการกระทําโดยบุคคล ถาทําให

ปรากฏโดยเครื่องจักรแลวไมจัดวาเปนเอกสาร เชน เครื่องวัดสภาพอากาศ นาฬิกาบอกเวลา เครื่อง

คํานวณ สิ่งเหลานี้ไมใชเอกสาร แตในกรณีท่ีบุคคลทําใหเครื่องจักรกลแสดงขอความใหปรากฏถือวา

บุคคลทําใหปรากฏ เชน ตัวเลขท่ีเครื่องคํานวณพิมพออกมาถือวาเปนเอกสาร 

ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอยางอ่ืน หมายถึง สามารถอานหรือเห็นความหมายได

โดยการสัมผัสทางตา เชน ตัวเลขท่ีเครื่องยนตและท่ีตัวถังรถ และยังหมายความรวมถึงอักษรท่ีทําให

สําหรับคนตาบอดอานโดยการใชมือสัมผัสดวย 

โดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืน หมายถึง การจารึกเครื่องหมายใหปรากฏบนวัตถุดวยวิธีใด

วิธีหนึ่ง โดยอาจเปนการขีดเขียน แกะสลัก พนสี พนควัน เปนตน 

เปนหลักฐานแหงความหมาย หมายถึง สิ่งนั้นตองปรากฏคงทนอยูชั่วขณะหนึ่งแมจะไมนาน

นัก เชน การปลอยควันท่ีทําเปนตัวอักษรจากเครื่องบิน การเขียนขอความบนชายทะเล 

หากพิจารณาในกรณีวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนขอมูลในคอมพิวเตอร ถาหากผูกระทํา

ไดทําเอกสารปลอมท้ังฉบับหรือแตบางสวน โดยอาศัยคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ อันไดแก

เครื่องพิมพ เปนเครื่องมือในการทําเอกสารนั้นออกมา โดยมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวา

เปนเอกสารท่ีแทจริง ก็ตองถือวาเปนความผิดฐานปลอมเอกสารโดยตรง คือมีลักษณะเปนการสราง

ขอมูลข้ึนมาเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง แตหากวาผูกระทําไดกระทําการแกไข

ขอความซ่ึงอยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรจะเปนความผิดฐานปลอมเอกสารหรือไมซ่ึง

ยังคงเปนปญหาอยู เนื่องจากเอกสารตองมีวัตถุรองรับ และ มีเครื่องหมาย ตัวหนังสือ หรืออะไรก็

ตามท่ีเปนเครื่องหมายสื่อความหมายอยูบนวัตถุรับรองนั้นและอาจารยเข็มชัยมีความเห็นวา

ขอมูลคอมพิวเตอรมีการสื่อความหมายข้ึนมาหนาจอเหมือนกับเอกสาร แตขาดคุณสมบัติของเอกสาร

อีกขอหนึ่งคือไมมีวัตถุรับรอง คือหากปดเครื่องไปแลวขอความก็จะหายไป แมจะมีการบันทึกไวในเทป
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บันทึกขอมูลแตก็ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองใชอุปกรณอ่ืนชวยจึงจะอานขอความได99 ซ่ึง

ผูเขียนเห็นดวยกับอาจารยเข็มชัยซ่ึงเม่ือปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือหนาตางใชงานไปแลวก็จะไมมีวัตถุ

รองรับ ขอความก็จะหายไป ท้ังยังไมสามารถดูไดดวยตาเปลา ตองใชอุปกรณอ่ืนชวยเสมอ 

เชนเดียวกับความเห็นเยอรมันในเรื่องของการแกไขขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูอ่ืนหลงเชื่อวา

ขอมูลนั้นเปนขอมูลท่ีแทจริง ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาไมสามารถ

นํามาใชไดในกรณีนี้ เนื่องจากขอมูลท่ีถูกเก็บไวในแฟมขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลท่ีปรากฏอยูใน

จอคอมพิวเตอร ไมถือวาเอกสารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา เพราะตามหลักกฎหมาย

ของเยอรมัน เอกสารตองมีลักษณะท่ีสามารถอานไดและมองเห็นไดดวยนัยนตาของคน และเอกสาร

นั้นตองประกอบไปดวยขอความตางๆ ของผูประพันธ100 

อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีคําพิพากษาฎีกาในเรื่องนี้ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4311/2557 

เอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซ่ึงไดทําให

ปรากฏความหมาย ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอ่ืนจะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพหรือ

วิธีอ่ืนเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น การท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 รวมกันพิมพหนังสือแตงตั้งตัวแทนการ

จําหนายอุปกรณกันระเบิด แบรนด บ. พรอมรายละเอียดดังกลาวขางตนลงในเครื่องคอมพิวเตอร ถือ

เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงเปนวัตถุอ่ืนใดทําใหปรากฏความหมายซ่ึงสามารถอานหรือเห็น

ความหมายไดโดยบุคคลท่ีพิมพตัวอักษรนั้น แลวเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว เพ่ือเปน

หลักฐานซ่ึงจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 สามารถนําไปใชไดเม่ือตองการจะใช จึงเปนเอกสารตามความหมาย

ของบทบัญญัติดังกลาวแลว จึงยังคงเปนประเด็นท่ีนาสนใจตอไป 

 

4.1.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยในความผิดฐานลักทรัพยและความผิดฐานยักยอกทรัพย 

สําหรับความผิดฐานลักทรัพยและฐานยักยอกทรัพย มีประเด็นหลักท่ีตองพิจารณาคือ ความ

เปนทรัพยของขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญของความผิดเก่ียวกับทรัพย 

ปญหาเรื่องสภาพความเปนทรัพยและทรัพยสินของขอมูล แตเดิมกฎหมายลักษณะอาญา   

ร.ศ. 127 มาตรา 6(10) ไดใหคํานิยามทรัพยวา ทรัพยนั้น หมายความวาบรรดาสิ่งของอันบุคคล

สามารถมีกรรมสิทธิ์หรือถืออํานาจเปนเจาของได เปนตนวา เงินตรา และบรรดาสิ่งของอันพึงเคลื่อนท่ี

                                                           
99 เข็มชัย ชุติวงศ, “ปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในการคุมครองความปลอดภัยของ

ขอมูล,” ใน การบรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2541), 

หนา 157-158. 
100 เรื่องเดียวกัน, หนา 106. 
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ไดก็ดี และเคลื่อนท่ีไมไดก็ดี ทานก็นับวาเปนทรัพยอันกลาวมาในขอนี้ แตสําหรับในประมวลกฎหมาย

ฉบับปจจุบันไมปรากฏคํานิยามของคําวา ทรัพย จึงตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 137 และ 138 ดังนี้ 

มาตรา 137 ทรัพย หมายความวาวัตถุมีรูปราง 

มาตรา 138 ทรัพยสิน หมายความรวมท้ังทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอา

ไดดังจะพิจารณาไดจากคําพิพากษาฎีกาท่ี 5161/2547 ขอมูล ตามพจนานุกรมให ความหมายวา 

ขอเท็จจริง หรือสิ่งท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง สําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการ

คํานวณ สวนขอเท็จจริงหมายความวา ขอความแหงเหตุการณท่ีเปนมาหรือท่ีเปนอยูตามจริง ขอความ

หรือเหตุการณท่ีจะตองวินิจฉัยวาเท็จหรือจริง ดังนั้นขอมูลจึงไมนับเปนวัตถุมีรูปราง สําหรับตัวอักษร 

ภาพ แผนผัง และตราสาร เปนเพียงสัญลักษณท่ีถายทอดความหมายของขอมูลออกจากแผนบันทึก

ขอมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร มิใชรูปรางของขอมูล เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 137 บัญญัติวา ทรัพย หมายความวา วัตถุมีรูปราง ขอมูลในแผนบันทึกขอมูลจึงไมถือเปน

ทรัพย 

จากปญหาท่ีกลาวมาความเปนทรัพยของขอมูล จึงเปนปญหาในเรื่องการตีความและการ

บังคับใช เพราะหากตีความวาขอมูลเปนทรัพย ก็จะไมถูกตองตามหลักกฎหมายอาญา แตหากตีความ

วาไมใชทรัพยก็จะทําใหการกระทําความผิดนั้นขาดองคประกอบ เปนผลทําใหกฎหมายอาญาไมอาจ

ครอบคลุมถึงการกระทําผิดดังกลาว สวนความหมายของคําวาทรัพยสินนั้น กลาวไดวาขอมูล อาจมี

ราคาและอาจถือเอาได แมขอมูลไมใชวัตถุท่ีมีรูปราง เนื่องจากไมมีรูปรางทางกายภาพ ไมมีสัดสวน

กวาง ยาว หนา แตอยางใด จึงไมมีลักษณะเปนทรัพยแตเปนทรัพยสินได  

ดังนั้น หากพิจารณาองคประกอบสําคัญของความผิดฐานลักทรัพยและยักยอกทรัพยแลว 

เม่ือขอมูลไมเปนทรัพยจึงไมเปนความผิดในเรื่องทรัพยท้ังมวล 

 

4.1.3 ความผิดฐานฉอโกง 

มาตรา 341 ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปด

ขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง 

หรือบุคคลท่ีสามหรือ ทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้น

กระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง การหลอกลวงตองเกิดข้ึนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง ซ่ึงกรณีหลอกลวงโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือหนา

เว็บไซตปลอมท่ีทําเหมือนเว็บไซตจริงเพ่ือหลอกใหผูเสียหายกรอกขอมูลสวนบุคคลหรือสงมอบ
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ทรัพยสินถือเปนการจูงใจใหผูเสียหายหลงเชื่อวาเปนการติดตอสื่อสารจากเว็บไซตจริง ทําใหผูเสียหาย

หลงเชื่อและสงมอบขอมูลใหโดยการกรอกขอมูลสวนบุคคลลงในเว็บไซตปลอม หรือสงมอบทรัพยสิน 

จึงเปนการแสดงขอความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตอันเปนเท็จ อยางไรก็ตามยังคงมี

ประเด็นแทจริงแลวการฟชชิ่งมีหลักการในการปลอมจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตมากกวา

หลักการแสดงขอความอันเปนเท็จ 

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง ไดกระทําความผิดตอผูอ่ืน ในท่ีนี้คือผูเสียหายซ่ึงเปนมนุษย

เปนผูถูกหลอกลวงและหลงเชื่อใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสินอ่ืน แตหากเปนข้ันตอนการกระทํา

ตอคอมพิวเตอรซ่ึงไมมีสถานะเปนผูอ่ืนเพราะคอมพิวเตอรไมสามารถถูกหลอกลวงไดคอมพิวเตอร

ทํางานไปตามท่ีถูกโปรแกรมใหทํา101 

องคประกอบขอท่ีสาม โดยการหลอกลวงนั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนเงิน หรือทรัพยสินอ่ืนเชน

ไดไปซ่ึงบริการหรือขอมูลสวนบุคคลจากการกระทําความผิดในรูปแบบฟชชิ่งขอมูลสวนบุคคลจะถือวา

เปนทรัพยหรือทรัพยสินหรือไมนั้น ยังไมมีการจํากัดความท่ีแนชัดในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

แตหากพิจารณาความหมายของคําวาทรัพยสินแลวถือไดวาบริการหรือขอมูลสวนบุคคล อาจมีราคา

และอาจถือเอาได แตอยางไรก็ตามขอมูลสวนบุคคลไมใชวัตถุท่ีมีรูปราง เนื่องจากไมมีรูปรางทาง

กายภาพ ไมมีสัดสวนกวาง ยาว หนา แตอยางใด จึงไมมีลักษณะเปนทรัพยแตเปนทรัพยสินได 

องคประกอบความผิดขอท่ีสี่ มูลเหตุจูงใจโดยทุจริต เม่ือพิจารณาการหลอกลวงผูอ่ืนใน

รูปแบบ ฟชชิ่งดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จนั้นทําเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากเขา

ของขอมูลหรือเจาของทรัพยสิน จึงเปนมูลเหตุจูงใจโดยทุจริต 

ดังนั้น ความผิดฐานฉอโกง ตามมาตรา 341 ผูใดโดยทุจริตทําเพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิ

ชอบ หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง 

และโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง เม่ือพิจารณาองคประกอบแลว 

ฟชเชอร (ผูใด) แสดงขอความอันเปนเท็จ (โดยทุจริต) ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตปลอมให

ผูเสียหายหลงเชื่อและไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสินอ่ืน (ซ่ึงเปนทรัพยสินในสวนอาจมีคา

เพราะมีคุณคาสําหรับเจาของขอมูล) จากผูเสียหาย (ซ่ึงเปนมนุษย) เพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยมิ

ชอบ จึงครบองคประกอบฐานฉอโกง 

ท้ังนี้ ยังมีผูใหความเห็นวาการคัดลอกขอมูลอิเล็กทรอนิกสไปไมไดทําใหขอมูลนั้น หายไปใน

ลักษณะท่ีเปนการตัดกรรมสิทธิ์และการครอบครองของเจงของทรัพยเจาของยังมีสิทธิท่ีจะใชขอมูล

                                                           
101 ชาติ ชัยเดชสุริยะ, การฉอโกงทางคอมพิวเตอร:กฎหมายและมุมมองเปรียบเทียบใน

ประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืนๆ, หนา 15, คนวันท่ี 15 เมษายน 2559 จาก http://www.tech. 

ago.go.th/dec/artical6.doc 
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อิเล็กทรอนิกสเหลานั้นอยูตลอดเวลาไมวากอน ขณะ หรือแมกระท่ังภายหลังการกระทําความผิด 

เชนนี้การเอาไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลนั้นไมเปนการตัดกรรมสิทธิ์และการครอบครองของเจาของทรัพย

จึงไมไดไปซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นๆในความผิดฐานฉอโกงเทียบเคียงฎีกาท่ี 609/2536 และ

อาจารยเกียรติขจรเห็นวา ไดไปซ่ึงทรัพยสินหมายความวาไดไปในลักษณะโอนกรรมสิทธิ์สวนหลอก

เอาการครอบครองเปนลักทรัพยโดยใชอุบาย  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 609/2536 จําเลยหลอกลวงวาจะนําหนังสือรับรองการทําประโยชนไป

เปนประกันท่ีศาล โจทกรวมหลงเชื่อ จึงมอบหนังสือรับรองการทําประโยชนใหจําเลยไป ความจริง

จําเลยไมไดมีคดีท่ีศาล และมิไดมีเจตนาจะนําหนังสือรับรอง การทําประโยชนไปเปนหลักประกันท่ี

ศาล แตเม่ือไดความวาหนังสือรับรองการทําประโยชนยังเปนของจําเลยเอง จึงยังไมอาจถือวาจําเลย

ไดไปซ่ึงทรัพยสินจากโจทกรวม จําเลยจึงไมมีความผิดฐานฉอโกง 

ดังนั้น จึงตองพิจารณาถึงการไดไปของขอมูลสวนบุคคลเปนการตัดกรรมสิทธิ์หรือการ

ครอบครองของเจาของขอมูลหากไมเปนการไดไปซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นๆ ก็ไมครบองคกระกอบ

ในความผิดฐานฉอโกง 

 

4.2 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 

สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตินี้มีหลักการคุมครองความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร อีกท้ังใหความสําคัญในการรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณ 

และความพรอมในการทํางาน ของระบบคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร นอกจากนั้น ยังเอาผิด

กับการเผยแพรขอมูลท่ีไมเหมาะสมในระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังกําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามรางพระราชบัญญัตินี้กําหนดฐานความผิดสําหรับการใชคอมพิวเตอร

เปนองคประกอบในการกระทําความผิดท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเก่ียวของกับอาชญากรรมใน

หลายๆ รูปแบบ  โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด คอมพิวเตอรเปนเปาหมาย

ในการกระทําความผิดหรือใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดบุคคลท่ี

กระทําความผิดตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรโดยตรง พิจารณาไดจากมาตราของ

พระราชบัญญัติแลวจะพบวามีการกระทําตอระบบคอมพิวเตอรตาม มาตรา 5 การเขาถึงระบบคอมฯ 

มาตรา 6 การลวงรูมาตรการการปองกันการเขาถึง มาตรา 7 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร มาตรา 8 

การดักรับขอมูลคอมฯ มาตรา 9 การรบกวนขอมูลคอมฯ และมาตรา 10 การรบกวนระบบคอมฯ 

และมาตราท่ีใชในคอมพิวเตอรกระทําความผิดตามมาตรา 11 จดหมายสแปม ซ่ึงเปนการใช

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดย
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ปกติสุข เชนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากจนลนในระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิด

ความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอร มาตรา 14 การปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอรหรือเผยแพร

เนื้อหาอันไมเหมาสม และมาตรา 16 การเผยแพรภาพจากการตัดตอหรือดัดแปลง จะปรากฏวาการ

กระทําความผิดในปจจุบันไดมีหลากลายมากยิ่งข้ึน 

 

4.2.1 ช่ือพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

แมในอดีตบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ระบุวาชื่อของรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นไมสะทอนถึง

เจตนารมณของรางกฎหมายนี้ เทา ท่ีควร จึ งไดแก ไขชื่อของรางพระราชบัญญัติจาก ราง

พระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เพ่ือใหเกิดความ ชัดเจน และสอดคลองกับเจตนารมณ

และสาระสําคัญของกฎหมายนั้น อีกท้ังเม่ือเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวแลวไดมี

การเพ่ิมเติมนิยามของพระราชบัญญัติ ใน ขอมูลคอมพิวเตอร  ใหหมายความรวมถึงขอมูล

อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย ซ่ึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

หมายความวา ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือ

โทรสาร จะเห็นไดวาการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมเพียงใชกับคอมพิวเตอรเทานั้น และเม่ือ

พิจารณาถึงสภาพการณปจจุบันท่ีการกระทําความผิดไมใชเพียงคอมพิวเตอรแลว แตยังมีสมารทโฟน 

(Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) โดยผูเขียนเห็นวาการบัญญัติชื่อกฎหมายวาเปนการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร หากพิจารณาถึงความเขาใจของประชาชนท่ัวไปคําวาคอมพิวเตอรก็จะ

ปรากฏภาพความคิดเปนเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา ซ่ึงคําวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือ 

Computer Crime ในภาษาอังกฤษมีคําเรียกไดหลายอยางซ่ึงยังคงมีความหมายไปในทํานองเดียวกัน 

เชน Computer-Related Crime, Computer Fraud, Cyber Crime, E-Crime, Information 

Technology Crime, Online Crime, High-Tech Crime, Computer Misuse และ Computer 

Abuse เปนตน102  และในตางประเทศก็ไดปรากฏอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางไซเบอร 

(Convention on Cybercrime) ซ่ึงถูกลงมติยอมรับโดยสภายุโรป (Council of Europe)  สําหรับ

ประเทศฟลิปปนสไดปรากฏ กฎหมายการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cybercrime Prevention 

Act of 2012) หรือประเทศอินเดียกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Information Technology 

Act 2000)  จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อเปนพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางไซเบอร หรือ 

                                                           
102 องอาจ เทียนหิรัญ, เรื่องเดิม, หนา 11.  
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหประชาชนเกิดความ

ตระหนักในการกระทําความผิและใหเกิดชัดเจนไมกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน อีกท้ังกฎหมาย

ฉบับนี้เปนกฎหมายอาญาท่ีควรใหประชาชนสามารถเขาใจไดงาย  

 

4.2.2 การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

การฟชชิ่งนั้นมีข้ันตอนตางๆในการกระทําความผิดท่ีฟชเชอรตองไดรับโทษหากไดกระทํา

ความผิดครบองคประกอบของความผิดฐานตางๆตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซ่ึงในการกระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งบางกรณีฟชเชอรอาจตอง

เขาสูระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหาย เขาสูขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหายเพ่ือใหไดขอมูลตางๆของ

ผูเสียหายมาใชในการกระทําความผิด มีการสงจดหมายสแปมไปยังผูเสียหายเพ่ือใหผูเสียหายหลงเชื่อ 

หรือเผยแพรหรือสงตอขอมูลของผูเสียหายดวย 

4.2.2.1 การเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน มาตรา 5 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง เจตนาเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงเปนการเขาถึงในระดับ

กายภาพเชน อาจจะมีการกําหนดรหัสผานการเขาใชระบบคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไป

ไดรหัสผานมาและสามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปน

ผูทรงสิทธิและหมายความรวมถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ี

จะควบคุมระบบคอมพิวเตอรไดนอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลทาง

คอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมีอํานาจ

ท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมอํานาจหรือสิทธิโดยชอบ

ท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวาโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดขอท่ีสองโดยระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน อันเปนระบบท่ีมีการปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไว

เปดเผยแกสาธารณชน  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด

อยูสองข้ึนตอนคือ ข้ันตอนท่ีฟชเชอรจะเริ่มวางแผน โดยเลือกวากลุมธุรกิจใดท่ีเหมาะสม และเหมาะ

เปนเปาหมาย จากนั้นฟชเชอรจะตรวจสอบดูเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของจดหมาย

ของผูใชอินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพทของลูกคาในกลุมธุรกิจ หรือ ธนาคาร ในบางกรณีท่ีฟชเชอรมี

การใชฐานขอมูลลูกคาท่ีไดมาจากการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหายท่ีฟชเชอรตองใช

รหัสผานในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหาย ท้ังท่ีไมมีสิทธิเขาถึงในกรณีท่ีผูเสียหายไดมี
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มาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรไดขอมูลสวน

บุคคลของผู เสียหายมาแลวจะนําขอมูลนั้นไปแสวงหาประโยชนหากตองมีการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงฟชเชอรมีความผิดตามมาตรานี้ดวย 

4.2.2.2 การเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน มาตรา 7  

องคประกอบความผิดตามมาตรานี้คลายกับมาตรา 5 เพียงแตเปลี่ยนจากการเขาถึง

ระบบคอมพิวเตอรเปนการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร หมายความวา ขอมูล 

ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร

อาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสดวย เพ่ือใหครอบคลุมถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในอนาคต ท่ีอาจสรางดวยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีไมใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง เจตนาเขาถึงโดยมิ

ชอบซ่ึงเปนการเขาถึงในระดับกายภาพเชน อาจจะมีการกําหนดรหัสผานการเขาใชขอมูลคอมพิวเตอร 

แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไปไดรหัสผานมาและสามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชา

คอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและหมายความรวมถึงการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึง

อยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุมขอมูลคอมพิวเตอรไดนอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึง

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลทางคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดย

ไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมีอํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทํา

ไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิโดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบ

ความผิดท่ีวาโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดขอท่ีสองโดยระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน อันเปนระบบท่ีมีการปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไว

เปดเผยแกสาธารณชน  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด

อยูสองข้ึนตอนเชนกันคือ ในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรประสงคไดมาซ่ึงท่ีอยูใน

อินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของจดหมายของผูใชอินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพท ของลูกคาในกลุมธุรกิจ 

หรือ ธนาคาร โดยอาจจะใชฐานขอมูลลูกคาท่ีได มาจากการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหายท่ี

ฟชเชอรตองใชรหัสผานในการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหาย ท้ังท่ีไมมีสิทธิเขาถึงในกรณีท่ี

ผูเสียหายไดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรได

ขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหายมาแลวจะนําขอมูลนั้นไปแสวงหาประโยชนหากตองมีการเขาถึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงฟชเชอรมีความผิดตามมาตรานี้ดวย  
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ท้ังนี้ จะพบวาหากฟชเชอรประสงคไดมาซ่ึงขอมูลตางๆหรือนําขอมูลท่ีไดไปแสวงหา

ประโยชนหากในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีมีการเขาถึงท้ังระบบคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร

โดยมิชอบอันมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเชนรหัสผานฟชเชอรก็จะมีความผิดท้ังสองมาตรา 

4.2.2.3 สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดย

ปกติสุข มาตรา 11 

เปนการบัญญัติเพ่ือเอาผิดแกการกระทําท่ีไมถึงกับทําใหระบบคอมพิวเตอรของบุคคล

อ่ืนไมสามารถทํางานตามปกติได แตเปนการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคล

อ่ืน โดยปกติสุขเชนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากจนลนระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิด 

ความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนลักษณะขยะ  

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่งคือสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

คําวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นอยูในความหมายของ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามนิยามศัพท แต

คณะกรรมาธิการตองการใหชัดเจน เพ่ือเปนการเตือนใหเขาใจในความหมายขององคประกอบ

ความผิดฐานนี้ 

องคประกอบความผิดขอท่ีสองโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูล

องคประกอบความผิดนี้ไมใชเรื่อง โดยมิชอบ เหมือนกับความผิดตามมาตราอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัตินี้ 

แตเปนเรื่องปกปดหรือปลอมแปลง แหลงท่ีมาของการสงขอมูลซ่ึงตรวจสอบไดโดย ขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร ไดแก การปกปดหรือปลอมแปลงเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย และ

หมายถึงการกระทําท่ีทําใหไมสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลและสงผลใหไมอาจ

ตรวจสอบไดทางระบบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน จึงไมใชเรื่องการปกปดหรือปลอมแปลง

โดยการไมใชชื่อจริง หรือการเปลี่ยนแปลงใชชื่อหรือ ใชนามแฝง หรือ ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส

เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงยังตรวจสอบแหลงท่ีมาของการสงขอมูลได  

องคประกอบความผิดขอท่ีสามอันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ

บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข องคประกอบความผิดขอนี้ คณะกรรมาธิการเชื่อมโยงกับองคประกอบความผิด

ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ดังนั้นจึงนาจะมีความรุนแรงของ การรบกวน

พอสมควร ซ่ึงตองใชมาตรฐานของวิญูชนเปนการพิจารณา   

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด

คือในบางกรณีฟชเชอรมีข้ันตอนการติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอม ท่ีฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไป

ยังผูเสียหายตามขอมูลท่ีมีอยูโดยมีท้ังขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเสมือนของจริงมักจะไม

ปรากฏชื่อและท่ีอยูของผูสงเนื่องมาจากโดยท่ัวไปฟชเชอรจะใชวิธีปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมา

ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูเสียหายเชื่อวาสงมาจากผูใหบริการท่ีแทจริง และสงไปยังผูรับท่ี
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ไมไดมีการแจงขอรับขาวสารไว โดยสงจํานวนครั้งละมากๆ เปนการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน โดยปกติสุขเชนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากจนลนระบบคอมพิวเตอร

ของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิด ความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอร ก็จะมีความผิดตามฐานนี้ดวย 

4.2.2.4 นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด หรือ

บางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน มาตรา 14(1)  

มาตรานี้นับวาเปนหลักการสําคัญของการทําฟชชิ่งคือการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอร

ปลอมเชนเว็บไซตปลอมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสปลอมเพ่ือใหผูเสียหายหลงเชื่อวาเปนเว็บไซตหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีแทจริงและไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสินอ่ืนของผูเสียหาย 

องคประกอบขอท่ีหนึ่งการนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรม

ซอฟตแวรตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ   

องคประกอบขอท่ีสองขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะท้ังหมดหรือแต เพียงบางสวน สวน

ขอมูลคอมพิวเตอรเปนเท็จนั้น นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมใชของจริง  

องคประกอบขอท่ีสามโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

องคประกอบความผิดนี้ มีปรากฏในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฐานความผิด 

องคประกอบนี้ไมใชเจตนาพิเศษของผูกระทํา แตเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาจากลักษณะของการ

กระทําในเรื่องของเจตนาดวย ซ่ึงเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ตองครอบคลุม

องคประกอบท้ัง 3 ประการขางตน กลาวคือ ผูกระทําตองมีเจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอรใน

ขณะเดียวกันผูกระทําตองรูถึง ขอเท็จจริงในองคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอม

หรือ ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จและตองรูวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด

คือข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก

เลียนใหเสมือนจริง ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซต

ปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยู ในรูปของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคาระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง        

ลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง ท้ังหมดนั้น

มีการซอนขอมูลจริงเอาไวเพ่ือปองกันการตรวจสอบจากผูเสียหาย เม่ือผูเสียท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและ

กรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูกบันทึกเอาไวท้ังหมดไมวาจะเปนบัญชีสําหรับการใชบริการออนไลนไป

จนถึงขอมูลสวนตัวและขอมูลบัตรเครดิตโดยรูปแบบดั้งเดิมท่ีใชกันไดผลเสมอก็คือการหลอกใหยืนยัน
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ความถูกตองของบัญชีผูใช หลังจากนั้นขอมูลจะถูกเก็บเอาไว  หรือในกรณีวิธีการโทรศัพทเพ่ือใหได

ขอมูลสวนบุคคล อาจใชวิธีหลอกถามขอมูลสวนตัวซ่ึงสามารถนําไปใชในภายหลัง เชน ฟชเชอรอางตัว

เปนเจาหนาท่ีสถาบันการเงิน เลาเหตุการณท่ีทําใหขอมูลของลูกคาสูญหาย เชน เหตุการณน้ําทวม   

จึงขอใหผูเสียหายแจงขอมูลสวนตัว  วัน เดือน ปเกิด เลขท่ีบัตรประชาชน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลใน

การใชบริการของผูเสียหาย แตแทจริงแลว ฟชเชอรจะนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบการปลอมแปลง

หรือใชบริการทางการเงินในนามของผูเสียหาย ถาสังเกตใหดีจะพบวาฟชเชอร ตองการขอมูลสวนตัว

เกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัวเปนผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ  โดยในข้ันตอนนี้บางกรณี    

ฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหายแตไดไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหาย เชน สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสปลอมแจงเปลี่ยนบัญชีเงินฝากคูคาของผูเสียหายเพ่ือใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีของ

ฟชเชอร หรือ ทางโทรศัพท เชนฟชเชอรแอบอางเปนพนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการ 

ธนาคาร หรือบริษัทตางๆ แลวทําการติดตอลผูเสียหายโดยแจงใหผูสียหายทําการโอนเงินทาง เอทีเอ็ม

ไปยังบัญชีปลายทางซ่ึงถูกเปดเอาไวโดยฟชเชอรนั้นเอง ซ่ึงเปนการกระทําท่ีทําใหกิดความเสียหายตอ

ผูเสียหายเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันสําหรับมาตรา 14(1) ผูใด. . . นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผู อ่ืนหรือประชาชนนั้น เนื่องมาจากไดมีแกไขรางมาตรา 12 เดิม            

ซ่ึงกําหนดความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพิวเตอรโดยกําหนดลักษณะของการกระทําใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

รวมท้ังไดเพ่ิมหลักการเก่ียวกับการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

ปรากฏตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .… เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 ทําใหมาตรานี้ถูกตีความไปใชลงโทษ

การใชคอมพิวเตอรแสดงขอความในลักษณะหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน หรือการใสความกันบนโลก

ออนไลน องคประกอบความผิดท่ีสําคัญใน มาตรา 14(1) คือ ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จซ่ึงคําวา ปลอมกับเท็จถูกใชอยางใกลเคียงกัน แตในบริบทแทจริงแลว

ปลอมกับเท็จนั้นมีความหมายตางกันคําวา ปลอม หมายถึง สิ่งนั้นไมมีความจริงแท หรือ เอาสิ่งของ

เทียมมาทําใหเขาใจผิดวาเปนของแท พิจารณาความจริงแทของสิ่ง หรือ วัตถุนั้นเปนสําคัญ โดยการ

ทําปลอมนั้นอาจเกิดข้ึนจากการทําข้ึนโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจในการทําได โดยคําวา เท็จ หมายถึง 

เนื้อหาท่ีไมเปนความจริง หรือ ไมตรงกับความเปนจริง คือใหพิจารณาจาก เนื้อหาของขอความหรือคํา
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กลาวนั้นเปนสําคัญ ไมไดพิจารณาสิ่งหรือวัตถุ103 ซ่ึงไมเหมือนกับกฎหมายหม่ินประมาทท่ีไมสนใจวา

จะเปนความจริงหรือไม แมเปนความจริงแตหากทําใหผูถูกใสความเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชัง ก็

เปนความผิดฐานหม่ินประมาท โดยตามสถิติกลับพบวามาตรา 14(1) ถูกนํามาใชดําเนินคดีกับเรื่อง

การหม่ินประมาทเปนสวนมาก ทําใหการบังคับใชมาตรา 14(1) กับการหม่ินประมาทในโลกออนไลน 

เปนการบังคับใชกฎหมายท่ีไมถูกตองตามเจตนารมณ ท้ังท่ีมาตรา 14(1) มีท่ีมาจาก อนุสัญญาของ

คณะมนตรียุโรปวาดวยการกระทําผิดบนอินเทอรเน็ต (Convention on Cybercrime Computer-

Related Forgery (Article 7))104 กําหนดใหเปนความผิดสําหรับการนําเขา เปลี่ยนแปลง ลบ หรือ

                                                           
103 เครือขายพลเมืองเน็ต มูลนิธิเพ่ืออินเทอรเน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง, “ขอมูลเท็จ” การ

ฟองหม่ินประมาทกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 2550, คนวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559  จาก https://thai 

netizen.org/2016/06/defamation-computer-crime-act/ 
104 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime Computer-related 

forgery (Article 7)  

81. The purpose of this article is to create a parallel offence to the forgery of 

tangible documents. It aims at filling gaps in criminal law related to traditional 

forgery, which requires visual readability of statements, or declarations embodied in 

a document and which does not apply to electronically stored data. Manipulations 

of such data with evidentiary value may have the same serious consequences as 

traditional acts of forgery if a third party is thereby misled. Computer-related forgery 

involves unauthorised creating or altering stored data so that they acquire a different 

evidentiary value in the course of legal transactions, which relies on the authenticity 

of information contained in the data, is subject to a deception. The protected legal 

interest is the security and reliability of electronic data which may have 

consequences for legal relations. 

82. It should be noted that national concepts of forgery vary greatly. One 

concept is based on the authenticity as to the author of the document, and others 

are based on the truthfulness of the statement contained in the document. 

However, it was agreed that the deception as to authenticity refers at minimum to 

the issuer of the data, regardless of the correctness or veracity of the contents of the 

data. Parties may go further and include under the term "authentic" the genuineness 

of the data. 
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ยับยั้ง ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ทําใหผู อ่ืนเขาใจวา ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมนั้นเปน

ขอมูลคอมพิวเตอรของจริง เพ่ือใหมีความผิดในลักษณะเดียวกับการปลอมเอกสารท่ีเปนกระดาษ จับ

ตองได เปนการอุดชองวางของกฎหมายวาการปลอมแมเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีจับตองไมไดก็เปน

ความผิด เชนเดียวกับท่ีปรากฏในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบราง

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 เปน

การกําหนดความผิดฐานปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอร เพ่ือสรางความเทาเทียมกันและขจัดชองวาง

ของกฎหมายสําหรับความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารในระบบกระดาษ และการปลอมแปลงขอมูล

หรือขอความท่ีจัดทําข้ึนในระบบอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการ รักษาความปลอดภัยและ

ความนาเชื่อถือของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอาจเปนการปลอมแปลงท้ังหมดหรือบางสวนรวมท้ังการ

ลบหรือการยายขอมูลใหผิดไปจากเดิมโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

ดังนั้นมาตรา 14(1) จึงมีวัตถุประสงคมุงเอาผิดการทําความผิดในการเว็บไซตปลอมท่ีฟชเชอร

หลอกลวงผูบริโภคใหเขามาทําธุรกรรมตางๆ เพราะเขาใจผิดวาเปนเว็บไซตจริงๆ หรือ ท่ีเรียกวาฟชชิ่ง  

4.2.2.5 เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลท่ีผิด

กฎหมาย มาตรา 14 (5) 

องคประกอบความผิดนี้แตกตางจากการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตองคประกอบ

ความผิดขอนี้เปนเพียงการ เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนวิธีการท่ีระบบคอมพิวเตอร

สรางข้ึนมา เพ่ือใหมีการสงตอหรือเผยแพรขอมูลไดโดยงาย 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่งเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร เปนคําสําคัญท่ี

เขาใจไดเปนการ เผยแพรหรือสงตอในระบบคอมพิวเตอรไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ 

เชนการสงดิสเกต หรือสั่งพิมพออก  

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตามมาตรา 14 (1) (2) 

(3) หรือ (4) และมีเจตนา กลาวคือ ผูกระทําตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดคือรูวา

ตนกําลังนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรปลอมหรือเท็จหรือนําเขาสูคอมพิวเตอรโดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนหรือนําเขาสู

                                                           
83. This provision covers data which is the equivalent of a public or private 

document, which has legal effects. The unauthorised "input" of correct or incorrect 

data brings about a situation that corresponds to the making of a false document. 

Subsequent alterations (modifications, variations, partial changes), deletions (removal 

of data from a data medium) and suppression (holding back, concealment of data) 

correspond in general to the falsification of a genuine document. 
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ระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร

หรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟช

เชอรไดขอมูลของผูเสียหายมาจากการฟชชิ่งอันเปนการไดมาจากการกระทําความผิดตามมาตรา

14(1)นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมเชนเว็บไซตหรือหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสปลอมท่ีนาจะทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายหากฟชเชอรนําไปเผยแพรหรือสงตอ

ก็จะมีความผิดตามมาตรานี้ดวย 

 

4.3 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารป 2554 

 

เนื่องมาจากในยุคท่ีบัญญัติพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 ภัยท่ีเกิดจากการคุมคามระบบคอมพิวเตอรยังมีรูปแบบซ่ึงไมหลากหลายมากนัก แต

ปจจุบันมีภัยคุกคามหลากหลายมากยิ่งข้ึนและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนก็มักเปนความเสียหายท่ี

กอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อม่ันในเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบตอความเปนสวนตัวอันเกิดจากการ

แอบเขาไปในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือลักลอบเอาขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนไป

ใชในทางมิชอบ เชน การนําไปใชแอบอางหลอกลวงหรือฉอโกง เปนตน และก็ไดมีการคาดการณ

รูปแบบการกระทําความผิดท่ีอาจกระทบตอความม่ันคงของประเทศในบริบทตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญ

ตอการบังคับใชกฎหมาย และเปนสวนสําคัญท่ีจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายฉบับปจจุบันท่ีใชบังคับอยู

ในขณะนี้ 

 

4.3.1  การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ มาตรา 15 

องคประกอบความผิดตามมาตรา 15 แหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554      

ตรงกับองคประกอบความผิดตามมาตรา 5 และ มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพียงแตเปนการบัญญัติ ระบบคอมพิวเตอร และ        

ขอมูลทางคอมพิวเตอร  ไว ในมาตราเดียวกัน รวมถึงใหการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ เปนความผิดแมระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

จะไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเพ่ือเปนการปดชองวางแหงกฎหมาย แตหากระบบ
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คอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะแลวผูกระทําตองระวาง

โทษหนักข้ึน 

กรณีไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ องคประกอบความผิดเจตนาเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ซ่ึงเปนการเขาถึงในระดับกายภาพ โดยไมตอง

มีการกําหนดรหัสผานการเขาใชระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิ

สามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและ

หมายความรวมถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็

สามารถท่ีจะควบคุมระบบคอมพิวเตอรได นอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมี

อํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิ

โดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวาโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดกรณีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ โดยระบบคอมพิวเตอร

หรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน     

อันเปนระบบท่ีมีการปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไวเปดเผยแกสาธารณชน 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟชเชอรมี

ข้ันตอนเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหายหรือเขาถึงคอมพิวเตอรของผูเสียหายประสงคไดมาซ่ึง

ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของจดหมายของผูใชอินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพทของลูกคาในกลุม

ธุรกิจหรือธนาคาร โดยอาจจะใชฐานขอมูลลูกคาท่ีไดมาจากการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของ

ผูเสียหายหรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหายและในกรณีท่ีมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรไดขอมูลสวนบุคคล

ของผูเสียหายมาแลวจะนําขอมูลนั้นไปแสวงหาประโยชนหากตองมีการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของ

ผูเสียหายหรือเขาถึงคอมพิวเตอรของผูเสียหายก็มีความผิดตามมาตรานี้ แมไมมีมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะและตองระวางโทษหนักข้ึนหากเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหายหรือเขาถึง

คอมพิวเตอรของผูเสียหายท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง 

 

4.3.2 สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 

มาตรา 21 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่งสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวน

ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

องคประกอบความผิดขอท่ีสองเพ่ือประโยชนทางการคาจนเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนเดือดรอน

รําคาญ  
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องคประกอบขอท่ีสามโดยไม เปดโอกาสใหผู รับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได  

ท้ังนี้  แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว และได

กําหนดใหเปนความผิดตอสวนตัวสามารถยอมความได  ซ่ึงเปนการกลับหลักการตองท่ีไมทราบถึง

แหลงท่ีมาของการสงขอมูลและการกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความไมไดเนื่องมาจากมักเกิดความ

เสียหายในวงกวางของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้เม่ือพิจารณาปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟช

เชอรมีข้ันตอนประสงคติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอมฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหาย

ตามขอมูลท่ีมีอยูโดยมีท้ังขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสวยงามเสมือนของจริง โดยไปตาม

จํานวนตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด เปนการทําเพ่ือประโยชนทางการคาจนเปนเหตุให

บุคคลอ่ืนเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาองคประกอบเพ่ือการคาแลวการทําฟชชิ่งไมไดทําไปเพ่ือ

ประโยชนในทางการคาแตทําไปเพ่ือหลอกลวงผูเสียหายจึงไมสามารถปรับเขาองคประกอบในฐาน

ความผิดนี้ได 

 

4.3.3 นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด หรือบางสวน

หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน

หรือประชาชน มาตรา 24(1) 

แมเจตนารมณในการบัญญัติรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 เปนการ

แกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้น เนื่องมาจากภัย

ท่ีเกิดจากการคุมคามระบบคอมพิวเตอรยังมีรูปแบบซ่ึงไมหลากหลายมากนัก และความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนก็มักเปนความเสียหายท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อม่ันในเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบตอ

ความเปนสวนตัวอันเกิดจากการแอบเขาไปในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือลักลอบเอาขอมูลคอมพิวเตอร 

หรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนไปใชในทางมิชอบ เชน การนําไปใชแอบอางหลอกลวงหรือฉอโกง เปน

ตน แตปรากฏวาในมาตราท่ีเก่ียวกับหลักการสําคัญในการฟชชิ่งไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมแตอยางใดมี

เพียงการตัดขอความ หรือคอมพิวเตอรอันเปนเท็จเทานั้น 

องคประกอบขอท่ีหนึ่งการนําเขาสู  หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรม

ซอฟตแวรตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ   
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องคประกอบขอท่ีสองขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะท้ังหมดหรือแต เพียงบางสวน สวน

ขอมูลคอมพิวเตอรเปนเท็จนั้น นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมใชของจริง  

องคประกอบขอท่ีสามโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผู อ่ืนหรือประชาชน 

องคประกอบความผิดนี้ มีปรากฏในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฐานความผิด 

องคประกอบนี้ไมใชเจตนาพิเศษของผูกระทํา แตเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาจากลักษณะของการ

กระทําในเรื่องของเจตนาดวย ผูกระทําตองมีเจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอรในขณะเดียวกัน

ผูกระทําตองรู ถึง ขอเท็จจริงในองคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือ 

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จและตองรูวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก

เลียนใหเสมือนจริง ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซต

ปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยู ในรูปของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคาระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอก

เลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง เม่ือผูเสียท่ี

หลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูกบันทึกเอาไวท้ังหมด ซ่ึงฟชเชอร ตองการขอมูล

สวนตัวเกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัวเปนผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ โดยในข้ันตอนนี้บาง

กรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหายแตไดไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหายเลยทีเดียว  ซ่ึงเปน

การกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายเปนอยางมาก 

 

4.3.4 เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลท่ีผิดกฎหมาย ตาม

มาตรา 24(1)(2)(3) หรือ (4) 

เชนเดียวกันมาตรานี้ไมไดมีการแกไขตางไปจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 นั้นแตอยางใด 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่งเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร เปนคําสําคัญท่ีเขาใจได

เปนการเผยแพรหรือสงตอในระบบคอมพิวเตอรไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ เชน การ

สงดิสเกต หรือสั่งพิมพออก  

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตามมาตรา 24(1)(2)(3) หรือ (4) 

และมีเจตนา กลาวคือ ผูกระทําตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดคือรูวาตนกําลัง

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรปลอมหรือเท็จหรือนําเขาสูคอมพิวเตอรโดยประการท่ีนาจะเกิดความ
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เสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนหรือนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือ

ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอรได

ขอมูลของผูเสียหายมาจากการฟชชิ่งอันเปนการไดมาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 24(1) 

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร อันเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมเชนเว็บไซตหรือหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสปลอมท่ีนาจะทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายหากฟชเชอรนําไปเผยแพรหรือสงตอ

ก็จะมีความผิดตามมาตรานี้ดวย 

 

4.4 วิ เคราะหการบัง คับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามรางพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556  

 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มาจากการศึกษาและวิเคราะหตลอดจนผานการแสดงความคิดเห็น

และการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือแกไขขอบกพรองของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยไดศึกษาความเปนมาตลอดจนหลักการ โดยเฉพาะการกระทํา

ความผิดในรูปแบบฟชชิ่งท่ีมีเนื้อหาท่ีนาสนใจซ่ึงมุงหมายเพ่ือแกปญหาในทางสารบัญญัติใหเปนไป

ตามเจตนารมณของกฎหมายเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

4.4.1 การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดแหงรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 ตรงกับ

องคประกอบความผิดตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพียงแตเปนการบัญญัติใหการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ         

เปนความผิดแมระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้นจะไมมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะเพ่ือเปนการปดชองวางแหงกฎหมาย แตหากระบบคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะแลวผูกระทําตองระวางโทษหนักข้ึน ซ่ึงหลักการคลายกับรางพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารป 2554  ในมาตรา 15 

กรณีไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ องคประกอบความผิดเจตนาเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ซ่ึงเปนการเขาถึงในระดับกายภาพ โดยไมตองมีการกําหนดรหัสผาน

การเขาใชระบบคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิสามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชา



  130 
 

คอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและหมายความรวมถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

อยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุมระบบคอมพิวเตอรได นอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึง

ระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมี

อํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตาม หากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิ

โดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวาโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดกรณีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ โดยระบบคอมพิวเตอรท่ี

มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน อันเปนระบบท่ีมีการ

ปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไวเปดเผยแกสาธารณชน 

เปนการเขาถึงในระดับกายภาพ เชน อาจจะมีการกําหนดรหัสผานการเขาใชระบบ

คอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไปไดรหัสผานมาและสามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับ

บัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและหมายความรวมถึงการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุมระบบคอมพิวเตอรไดนอกจากนั้นยัง

หมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ 

คือ ผูกระทําไมมีอํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมี

อํานาจหรือสิทธิโดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิด

ท่ีวาโดยมิชอบ  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟชเชอรมี

ข้ันตอนการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหายประสงคไดมาซ่ึงท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของ

จดหมายของผูใชอินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพทของลูกคาในกลุมธุรกิจหรือธนาคาร โดยอาจจะใช

ฐานขอมูลลูกคาท่ีไดมาจากการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหาย แมมีไมมาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะท่ีฟชเชอรตองใชรหัสผานในการเขาถึงก็มีความผิดตามมาตรานี้แลว และจะมี

ความผิดหนักข้ึนหากเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหาย ท้ังท่ีไมมีสิทธิเขาถึงในกรณีท่ีผูเสียหายได

มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และในบางกรณีหากฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรไดขอมูลสวน

บุคคลของผู เสียหายมาแลวจะนําขอมูลนั้นไปแสวงหาประโยชนหากตองมีการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรของผูเสียหายก็มีความผิดตามมาตรานี้เชนกัน และตองระวางโทษหนักข้ึนหากเขาถึง

ระบบคอมพิวเตอรของผูเสียหายท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง 

 

4.4.2 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ  

องคประกอบความผิดแหงรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 ตรงกับ

องคประกอบความผิดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพียงแตเปนการบัญญัติ ใหการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
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เปนความผิดแมขอมูลคอมพิวเตอรนั้นจะไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะเพ่ือเปนการปด

ชองวางแหงกฎหมาย แตหากขอมูลคอมพิวเตอรใดมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะแลว

ผูกระทําตองระวางโทษหนักข้ึนซ่ึงหลักการคลายกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554        

ในมาตรา 15 

องคประกอบความผิดกรณีไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ องคประกอบความผิด

เจตนาเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ซ่ึงเปนการเขาถึงในระดับกายภาพ โดยไมตองมี

การกําหนดรหัสผานการเขาใชขอมูลคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิสามารถเขาควบคุมหรือใช

อํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและหมายความรวมถึงการเขาถึง

ขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุมคอมพิวเตอรได นอกจากนั้นยัง

หมายถึงการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงการกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ 

คือ ผูกระทําไมมีอํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมี

อํานาจหรือสิทธิโดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิด

ท่ีวาโดยมิชอบ 

องคประกอบความผิดกรณีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ โดยขอมูลคอมพิวเตอรท่ี

มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน อันเปนขอมูลท่ีมีการ

ปองกันและไมไดเปนขอมูลท่ีมีไวเปดเผยแกสาธารณชน เปนการเขาถึงในระดับกายภาพ เชน อาจจะ

มีการกําหนดรหัสผานการเขาใชขอมูลคอมพิวเตอร แตคนอ่ืนท่ีเปนผูไมมีสิทธิไปไดรหัสผานมาและ

สามารถเขาควบคุมหรือใชอํานาจบังคับบัญชาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไดเสมือนเปนผูทรงสิทธิและ

หมายความรวมถึงการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในระยะทางท่ีไกลแตก็สามารถท่ีจะควบคุม

คอมพิวเตอรไดนอกจากนั้นยังหมายถึงการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึง

การกระทํานั้นทําไปโดยไมมีสิทธิ คือ ผูกระทําไมมีอํานาจท่ีจะกระทําแตก็ไดกระทําลง แตอยางไรก็

ตามหากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิโดยชอบท่ีจะกระทําไดยอมถือไดวาไมเปน

ความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดท่ีวาโดยมิชอบ  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟชเชอรมี

ข้ันตอนเขาถึงคอมพิวเตอรของผูเสียหายท่ีฟชเชอรประสงคไดมาซ่ึงท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของ

จดหมายของผูใชอินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพทของลูกคาในกลุมธุรกิจหรือธนาคาร โดยอาจจะใช

ฐานขอมูลลูกคาท่ีได มาจากการเขาถึงคอมพิวเตอร แมมีไมมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะท่ี

ฟชเชอรตองใชรหัสผานในการเขาถึงก็มีความผิดตามมาตรานี้แลว และจะมีความผิดหนักข้ึนหาก

เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหายท้ังท่ีไมมีสิทธิเขาถึงในกรณีท่ีผูเสียหายไดมีมาตรการปองกัน

การเขาถึงโดยเฉพาะ และในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรไดขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย
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มาแลวจะนําขอมูลนั้นไปแสวงหาประโยชนหากตองมีการเขาถึงเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรของ

ผูเสียหายก็มีความผิดตามมาตรานี้เชนกัน 

 

4.4.3 สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนหรือ

จดหมายสแปม 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยปกติสุข  

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข  

องคประกอบความผิดขอท่ีสาม โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได แม

มิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้เง่ือนไขและรายละเอียด

เก่ียวกับการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้เม่ือพิจารณาปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอร

ประสงคติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซต

ปลอมฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหายตามขอมูลท่ีมีอยูโดยมีท้ัง

ขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสวยงามเสมือนของจริง โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูล 

คอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบ

รับได ท้ังนี้เปนไปตามจํานวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีจะกําหนดจํานวนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนการทําจนเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนเดือดรอนรําคาญ  

 

4.4.4 ขอมูลปลอมหรือขอมูลอันเปนเท็จท่ีเปนการโจรกรรมขอมูลบุคคล (Identity Theft) 

รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 เปนฉบับท่ีกําหนดใหชัดเจนยิ่งข่ึน 

เนื่องมาจากการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ในบทบัญญัติมาตรา 14(1) 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เจตนารมณท่ีแทจริง

ของกฎหมายมาตรานี้คือ ไมตองการใหผูไดรับขอมูลนั้นประมวลผลหรือสงผลตอการตัดสินใจท่ี

ผิดพลาด ยกตัวอยางเชน ผูเสียหายถูกปลอมเปนผูใชขอมูลเพ่ือใหผูใหบริการยอมใหเขามาในระบบ 

ทําใหผูใหบริการประมวลผลผิด เปนตน และในขณะเดียวกันกฎหมายก็ตองการคุมครองมิใหบุคคลตก 

เปนผูเสียหายจากการลอลวงทางคอมพิวเตอรแตการตีความในทางปฏิบัติในปจจุบัน มาตรา 14(1) 

ถูกนําไปปรับใชปะปนกับความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตีความใหเปน

ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาดวย อันบิดเบือนไปจากเจตนารมณของ
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กฎหมาย จึงมีความพยายามท่ีจะปรับแกถอยคําในกฎหมายเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของเรื่องท่ี

ตองการเอาผิดในกรณีของฟชชิ่งมิใชในกรณีการหม่ินประมาททางคอมพิวเตอร 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงการนําเขาสู หมายถึง การนํา

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวรตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆใหเขาถึง 

อาน รับทราบ ตองมีการหลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงซ่ึงควรบอก

ใหแจง การแสดงขอความเท็จหรือปกปดความจริงอาจเปนเท็จหรือปกปดตอเพียงบางสวนก็ได ไม

จําตองเท็จหรือปกปดท้ังหมด ใชขอความทํานองเดียวกับหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปน

เท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง ตามความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ประมวล

กฎหมายอาญา 

 องคประกอบความผิดขอท่ีสอง ทําใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริง เปนเจตนา

พิเศษโดยมิไดเจาะจงผูท่ีถูกกระทําใหหลงเชื่อไวโดยเฉพาะวาจะตองเปนผูใด ดังนั้น เพียงหลงเชื่อวา

เปนขอมูลท่ีแทจริงก็เปนความผิดแลว ท้ังบุคคลท่ีจะถูกทําใหหลงเชื่อนี้กฎหมายมิไดกําหนดวาจําตอง

เก่ียวโยงเปนบุคคลกลุมเดียวกับบุคคลท่ีนาจะเกิดความเสียหาย จึงเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได และ

ยอมสําเร็จบริบูรณเม่ือผูกระทําไดไปเม่ือไดไปซ่ึงไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลใชขอความทํานองเดียวกับ

เพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริงตามความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 246 

ประมวลกฎหมายอาญา 

องคประกอบความผิดขอท่ีสาม ทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 

องคประกอบความผิดขอท่ีสี่ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  ไมใชการกระทํา

โดยแท และไมใชเจตนาพิเศษ จึงไมเก่ียวกับเจตนา แตเปนพฤติการณท่ีประกอบการกระทําท่ีนาจะ

เกิดความเสียหายได แมจะไมเกิดความเสียหายข้ึนจริงก็พิจารณาไดจากความคิดธรรมดาของบุคคล

ท่ัวไป 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก

เลียนใหเสมือนจริง ในการใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอร

ปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคา

ระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี

ผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง เม่ือผูเสียท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูก

บันทึกเอาไวท้ังหมด ซ่ึงฟชเชอร ตองการขอมูลสวนตัวเกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัวเปน

ผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ  ซ่ึงเปนการกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายเปนอยางมาก 
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อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา มาตรานี้แมจะบัญญัติมาเพ่ือความผิดฐานการโจรกรรมขอมูล

บุคคลแตคําวาขอมูลเท็จก็จะยังคงเปนปญหาในการตีความตอไป 

 

4.5 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...ฉบับสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเร่ืองเสร็จที่ 919/2558   

 

รางกฎหมายฉบับนี้เปนหนึ่งใน 10 ฉบับ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

เสนอคณะรัฐมนตรีแกไขเพ่ิมเติม และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการรับรางฉบับนี้ เ ม่ือ             

วันท่ี 6 มกราคม 2558 ซ่ึงกําลังอยูระหวางการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจาก

ปจจุบันการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอันกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

และมีแนวโนมท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศซ่ึงเปนการ

แกไขเพ่ิมเติมเพียงบางมาตรา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งปรากฏในเรื่อง

สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุขหลักการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษท่ีเปนเหตุฉกรรจ

กรณีผูท่ีเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะโดย

มิชอบ หรือกรณีผูท่ีสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือ

ปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลอันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดย

ปกติสุข ซ่ึงถือวาเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ และถาผูท่ีกระทําความผิดดังกลาวท่ีเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ ระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสราง

พ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะบทกําหนดโทษก็จะหนักข้ึน และหลักการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ มาตรา 14 

 

4.5.1 สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข มาตรา 11 

เพ่ิมเติมใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได       
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แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้รัฐมนตรีอาจประกาศ

กําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูล ความถ่ีและวิธีการ

ของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับก็ได ซ่ึงเปนการบัญญัติคลายคลึง

กับรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคล

อ่ืน  

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได 

องคประกอบความผิดขอท่ีสาม อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได       

แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้เง่ือนไขและรายละเอียด

เก่ียวกับการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและ

ปริมาณของขอมูล ความถ่ี และวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก

ผูรับก็ได 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้เม่ือพิจารณาปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟช

เชอรมีข้ันตอนท่ีฟชเชอรประสงคติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในกรณีใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับ

เว็บไซตปลอมฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหายตามขอมูลท่ีมีอยูโดยมี

ท้ังขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีสวยงามเสมือนของจริงโดยไม เปดโอกาสใหผู รับ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการ

ตอบรับได ท้ังนี้ เปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กําหนดแนวทาง

เก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูล ความถ่ี และวิธีการของการสง  

 

4.5.2 หลักการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ มาตรา 14 

เนื่องมาจากการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ในบทบัญญัติมาตรา 

14(1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เจตนารมณท่ี

แทจริงของกฎหมายมาตรานี้คือ ไมตองการใหผูไดรับขอมูลนั้นประมวลผลหรือสงผลตอการตัดสินใจท่ี

ผิดพลาด ยกตัวอยางเชน ผูเสียหายถูกปลอมเปนผูใชขอมูลเพ่ือใหผูใหบริการยอมใหเขามาในระบบ 

ทําใหผูใหบริการประมวลผลผิด เปนตน และในขณะเดียวกันกฎหมายก็ตองการคุมครองมิใหบุคคลตก 

เปนผูเสียหายจากการลอลวงทางคอมพิวเตอร เชน การทําฟชชิ่งเปนตน แตการตีความในทางปฏิบัติ
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ในปจจุบัน มาตรา 14(1) ถูกนําไปปรับใชปะปนกับความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมาย

อาญา โดยตีความใหเปนความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาดวย อันบิดเบือนไป

จากเจตนารมณของกฎหมาย จึงมีความพยายามท่ีจะปรับแกถอยคําในกฎหมายเพ่ือใหตรงตาม

เจตนารมณของเรื่องท่ีตองการเอาผิดในกรณีของฟชชิ่งมิใชในกรณีการหม่ินประมาททางคอมพิวเตอร

จึงบัญญัติใหชัดเจนข้ึน เปนการหลักการกระทําความผิดเก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิดความชัดเจนในการบังคับใช 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง โดยทุจริตนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร

อันเปนเท็จ  

องคประกอบความผิดขอท่ีสองทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือ

ขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน 

สําหรับกรณีขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่งนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ

ตอประชาชน  

องคประกอบความผิดขอท่ีสองทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือ

ขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน 

การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวรตางๆ เขาสูระบบ

คอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ ตองมีการหลอกลวงดวยการแสดงขอความอัน

เปนเท็จ และมีผลสําเร็จของการกระทําทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือ

ขอมูลสวนบุคคลของผู อ่ืน โดยมีบทกําหนดโทษหนักข้ึนหากไดกระทําดวยการนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน รวมถึงผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดาท่ีจะ

กระทําผิด โดยมีมูลเหตุจูงใจทุจริต 

สวนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรางฉบับนี้ คือ กําหนดใหชัดเจนวาผูกระทําตองมีเจตนา โดยทุจริต 

หรือโดยหลอกลวง ซ่ึงคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความวา เพ่ือแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เห็นไดวาผูรางตองการแกไขให

ชัดเจนข้ึนวามาตรา 14(1) มีวัตถุประสงคใชเอาผิดการกระทําท่ีมุงตอประโยชนทางทรัพยสิน ไมใช

การแสดงความคิดเห็นออนไลน และการกระทําท่ีจะเปนความผิดตามมาตรา 14(1) จะมีโทษหนักข้ึน 

จะตองมีพฤติการณท่ีจะสรางความเสียหายแกประชาชน หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ อยางไร

ก็ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใชขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จอยู ซ่ึงอาจยังคงเปนปญหาใน

การตีความจากบริบทคําวาเท็จ ซ่ึงไมเหมือนคําวา ปลอม แมอาจจะดูคลายกัน 

 ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก
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เลียนใหเสมือนจริง ในการใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอร

ปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคา

ระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี

ผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง เม่ือผูเสียท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูก

บันทึกเอาไวท้ังหมด ซ่ึงฟชเชอร ตองการขอมูลสวนตัวเกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัวเปน

ผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ โดยในข้ันตอนนี้บางกรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหาย

แตไดไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหายเลยทีเดียว  ซ่ึงเปนการกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหาย

เปนอยางมาก 

 

4.6 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

ฉบับประชุม สนช. คร้ังที่ 26/2559 (อ.พ. 28/2559) 

 

รางกฎหมายฉบับนี้คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการรับรางฉบับนี้เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2558 

ซ่ึงกําลังอยูระหวางการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสม

ตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการ

กระทําความผิดท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

ซ่ึงเปนการแกไขเพ่ิมเติมเพียงบางมาตรา เชน เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษท่ีเปนเหตุฉกรรจกรณีผูท่ีเขาถึง

ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะโดยมิชอบ      

หรือกรณีผูท่ีสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือปลอม

แปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลอันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติ

สุข ซ่ึงถือวาเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ และถาผูท่ีกระทําความผิดดังกลาวท่ีเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ ระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสราง

พ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะบทกําหนดโทษก็จะหนักข้ึน และ หลักการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ มาตรา 14 ซ่ึงในสวนท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด

เก่ียวกับฟชชิ่งปรากฏในเรื่องสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดย

ปกติสุข และหลักการกระทําความผิดเก่ียวกับการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 
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4.6.1 สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข มาตรา 11 

เพ่ิมเติมใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได      

แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้รัฐมนตรีอาจประกาศ

กําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูล ความถ่ี และ

วิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับก็ได ซ่ึงเปนการบัญญัติ

คลายคลึงกับรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 และเหมือนกับรางพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคล

อ่ืน  

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได 

องคประกอบความผิดขอท่ีสาม อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ 

กําหนดใหการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส รบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุข หากไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลสามารถปฏิเสธการตอบรับได      

แมมิไดมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว ท้ังนี้เง่ือนไขและรายละเอียด

เก่ียวกับการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและ

ปริมาณของขอมูล ความถ่ี และวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก

ผูรับก็ได 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้เม่ือพิจารณาปรับเขาองคประกอบความผิดในบางกรณีท่ีฟช

เชอรมีข้ันตอนประสงคติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในกรณีใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซตปลอม

ฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหายตามขอมูลท่ีมีอยู โดยมีท้ังขอความใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสวยงามเสมือนของจริงโดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได ท้ังนี้เปนไป

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและ

วิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูล ความถ่ี และวิธีการของการสง  
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4.6.2 หลักการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําเขาซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ มาตรา 14 

เนื่ อ งมาจากการนํ า เข าสู ร ะบบคอมพิว เตอร ซ่ึ งข อ มูลคอมพิว เตอร ปลอมหรื อ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ในบทบัญญัติมาตรา 14(1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมายมาตรานี้ คือ บังคับใชกับ

การกระทําความผิดจากเจตนาทุจริตหรือการหลอกลวง ฉอโกง และการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร

ท่ีมีอยูอยาง แพรหลายตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปและโดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประขาชน เชน การสราง เว็บไซตปลอมเพ่ือลวงใหบุคคลอ่ืนกรอกขอมูล

สวนบุคคลแลว ผูกระทําความผิดนําขอมูลของบุคคลนั้นไปใชใหเกิดความเสียหาย (Phishing) การ

หลอกลวงขายสินคาออนไลน หรือกรณีการหลอกลวงในรูปแบบอ่ืนๆผานเครือขายอินเทอรเน็ต แต

การตีความในทางปฏิบัติในปจจุบัน มาตรา 14(1) ถูกนําไปปรับใชปะปนกับความผิดฐานหม่ิน

ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตีความใหเปนความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย อันบิดเบือนไปจากเจตนารมณของกฎหมาย จึงมีความพยายามท่ีจะปรับแก

ถอยคําในกฎหมายเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของเรื่องท่ีตองการเอาผิดในกรณีของฟชชิ่งมิใชในกรณี

การหม่ินประมาททางคอมพิวเตอรจึงบัญญัติใหชัดเจนข้ึน เปนการหลักการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จเพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิดความชัดเจน

ในการบังคับใช 

สําหรับกรณีท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง ผูใดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก

ประชาชน 

สําหรับกรณีมิไดกระทําตอประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกระทํา 

องคประกอบความผิดขอท่ีหนึ่ง ผูใดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

องคประกอบความผิดขอท่ีสอง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ มิไดกระทําตอประชาชนแตเปนการกระทํา

ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกระทํา 

การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร ตางๆ เขาสูระบบ

คอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธีใดๆ ใหเขาถึง อาน รับทราบ ตองมีการหลอกลวงดวยขอมูลคอมพิวเตอร

ปลอม หรือการแสดงขอความอันเปนเท็จ โดยมีบทกําหนดโทษหนักข้ึนหากไดกระทําดวยการนําเขาสู
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ระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน รวมถึงผูกระทําตองมีเจตนาธรรมดา

ท่ีจะกระทําผิด โดยมีมูลเหตุจูงใจทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

สวนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรางฉบับนี้ คือ กําหนดใหชัดเจนวาผูกระทําตองมีเจตนา โดยทุจริต 

หรือโดยหลอกลวง ซ่ึงคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความวา เพ่ือแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เห็นไดวา ท้ังท่ีผูรางตองการแกไขให

ชัดเจนข้ึนวามาตรา 14(1) มีวัตถุประสงคใชเอาผิดการกระทําท่ีเจตนาทุจริตหรือการหลอกลวง ฉอโกง 

และการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอรไมใชการแสดงความคิดเห็นออนไลน และการกระทําท่ีจะเปน

ความผิดตามมาตรา 14(1) จะมีโทษหนักข้ึนจะตองมีพฤติการณท่ีจะสรางความเสียหายแกประชาชน 

อยางไรก็ตาม รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใชขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จอยู ซ่ึงอาจยังคงเปนปญหาในการตีความจากบริบทคําวาปลอมหรือเท็จ และอาจทําใหมาตรา

นี้นําไปใชกับกรณีหม่ินประมาทไดหากการตีความเปนวาโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเขาซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ อีกท้ัง ยังกําหนดใหไมไดกระทําตอ

ประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกระทําเปนความผิดอันยอมความซ่ึงเปนการกลับ

หลักการกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความไมไดเนื่องจากเปนการกอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง 

 ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก

เลียนใหเสมือนจริง ในการใชอีเมลหรือใชอีเมลรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอร

ปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคา

ระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี

ผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง เม่ือผูเสียท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูก

บันทึกเอาไวท้ังหมด ซ่ึงฟชเชอร ตองการขอมูลสวนตัวเกือบท้ังหมดเพ่ือสามารถปลอมตัวเปน

ผูเสียหายไดอยางสมบูรณแบบ โดยในข้ันตอนนี้บางกรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหาย

แตไดไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหายเลยทีเดียว   

 

4.7 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน 

 

ในประเทศเยอรมันนั้นเม่ือปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึง

ทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองทบทวนกฎหมายท่ีมีอยู ซ่ึงฝายนิติบัญญัติไดเริ่มดําเนินการโดยมี

แนวคิดวา คดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยเฉพาะนั้นเปนคดีท่ีมีการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการกระทําความผิดซ่ึงเปนการกระทําท่ีอยูในขอบเขตของกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับอยูแลว ดังนั้น
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จึงไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะตองตรากฎหมายเฉพาะ เห็นควรใหแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญาให

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

4.7.1 ความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพิวเตอร 

ประเทศเยอรมันมีแนวคิดวาในความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาไม

สามารถนํามาใชไดในกรณีการแกไขขอมูล การปลอมขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาขอมูล

นั้นเปนขอมูลท่ีแทจริง เนื่องจากขอมูลท่ีถูกเก็บไวในแฟมขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลท่ีปรากฏอยูใน

จอคอมพิวเตอร ไมถือวาเอกสารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา เพราะตามหลักกฎหมาย

ของเยอรมัน เอกสารตองมีลักษณะท่ีสามารถอานไดและมองเห็นไดดวยนัยนตาของคน และเอกสาร

นั้นตองประกอบไปดวยขอความตางๆ ของผูประพันธ มาตรา 269 จึงไดมีการกําหนดให ผูใดโดย

เจตนาท่ีจะหลอกลวงในการทําธุรกรรมทางกฎหมาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีเปนหลักฐานใน

ลักษณะท่ีเปนการปลอมแปลง หรือสรางเอกสารอันเปนเท็จ หรือไดใชขอมูลท่ีถูกเก็บเอาไว หรือขอมูล

ท่ีไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงแลวมีความผิด 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอก

เลียนใหเสมือนจริง ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซต

ปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูลคอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยู ในรูปของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือนของจริง ตั้งคาระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอก

เลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริง  

 

4.7.2 ความผิดฐานจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 

ในเรื่องการจารกรรมขอมูลมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ แตก็ลวนมีขอบเขตจํากัด ทําให

ไมสามารถครอบคลุมความผิดไดทุกกรณี ดังนั้นเพ่ือเปนการอุดชองวางของกฎหมายจึงทําใหมีการ

บัญญัติมาตรา 202a โดยวางหลักไววา ผูใดเขาถึงโดยมิชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเอง หรือผูอ่ืน ซ่ึง

ขอมูลท่ีไมไดมีไวสําหรับตนและมีมาตรการปองกันการโดยเฉพาะถาไดกระทําโดยหลีกเลี่ยงการ

ปองกันนั้น เปนการบัญญัติถึงการจารกรรมขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะ 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอร

เขาถึงคอมพิวเตอรของผูเสียหายประสงคไดมาซ่ึงท่ีอยูในอินเทอรเน็ตหรือท่ีอยูของจดหมายของผูใช

อินเทอรเน็ตหรือเบอรโทรศัพทของลูกคาในกลุมธุรกิจหรือธนาคาร โดยอาจจะใชฐานขอมูลลูกคาท่ีได 

มาจากการเขาถึงคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะ  
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4.7.3 ความผิดฐานฟชช่ิง 

ในกฎหมายอาญาเยอรมันมีการบัญญัติความผิดฐานฟชชิ่งไวโดยเฉพาะ โดยกําหนดในมาตรา 

202b ผูใดดักรับขอมูลโดยมิชอบดวยกฎหมายท่ีไมไดมีไวสําหรับบุคคลนั้น เพ่ือตัวเองหรือบุคคลอ่ืน 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือให

บุคคลท่ัวไปใชประโยชนได และใหการเตรียมการกระทําความผิดเปนความผิดตามมาตรา 202c ดวย 

กรณีจารกรรมขอมูลและฟชชิ่งโดยการทําข้ึน เพ่ือใหไดมาสําหรับตัวเองหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือจําหนาย 

เพ่ือจัดสงไปยังบุคคลอ่ืน เผยแพรหรือทําใหสามารถเขาถึงไดซ่ึงรหัสผานหรือรหัสรักษาความปลอดภัย

อ่ืนๆ ท่ีชวยใหการเขาถึงขอมูลชุดคําสั่งท่ีมีวัตถุประสงคท่ีใชในการกระทําผิดกฎหมาย  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอรดักรับ

ขอมูลของผูเสียหายดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลวฟชเชอรดักรับ

ขอมูลของผูเสียหาย และใหมีความผิดตั้งแตข้ันเตรียมการท่ีฟชเชอรประสงคจารกรรมขอมูลผูเสียหาย

และดักรับขอมูลของผูเสียหาย 

 

4.8 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของประเทศอินเดีย 

 

สําหรับอินเดียไดปรากฏกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งในกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศป 2000 

(Information Technology Act, 2000) 

 

4.8.1 ความผิดสําหรับการสงขอความท่ีไมเหมาะสมผานทางบริการการส่ือสาร 

ความผิดสําหรับการสงขอความท่ีไมเหมาะสมผานทางบริการการสื่อสารท่ีเก่ียวกับกรณีฟชชิ่ง

นั้นไดปรากฏอยูในมาตรา 66-A ค) จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ

วัตถุประสงคในการกอใหเกิดความรําคาญหรือความไมสะดวก หรือท่ีจะหลอกลวงหรือทําผูรับเขาใจ

ผิดเก่ียวกับท่ีมาของขอความดังกลาว  

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้จะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือ

ข้ันตอนการติดตอสื่อสารกับผู เสียหาย ในกรณีใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหาย

ตามขอมูลท่ีมีอยูโดยมีท้ังขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสวยงามเสมือนของจริง มักจะไมปรากฏ

ชื่อและท่ีอยูของผูสงไดสงไปยังผูรับท่ีไมไดมีการแจงขอรับขาวสารไวท่ีจะหลอกลวงหรือทําผูรับเขาใจ

ผิดเก่ียวกับท่ีมาของขอความ โดยสงจํานวนครั้งละมากๆ เปนการกอใหเกิดความรําคาญหรือความไม

สะดวกตอคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน เชน สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากจนลนระบบคอมพิวเตอร

ของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิดความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอร   
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4.8.2 ความผิดสําหรับการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

สําหรับความผิดสําหรับการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับฟชชิ่ง คือ มาตรา 66-C 

ผูใดฉอฉลหรือทุจริตใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส รหัสผานหรือเอกลักษณประจําตัวของบุคคลอ่ืนใด 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอรใช

ขอมูลของผูเสียหาย รหัสผาน ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเอกลักษณประจําตัว เพ่ือแสวงหา

ประโยชนตางๆซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย 

 

4.8.3 ความผิดสําหรับการหลอกลวงโดยปลอมตัวเปนผูอ่ืนโดยใชคอมพิวเตอร  

สําหรับความผิดสําหรับการหลอกลวงโดยปลอมตัวเปนผูอ่ืนโดยใชคอมพิวเตอรเก่ียวของกับ    

ฟชชิ่งกําหนดไวในมาตรา 66-D โดยกําหนดให ผูใดใชวิธีการอุปกรณสื่อสารใดๆ หรือคอมพิวเตอรโดย

ทุจริตปลอมตัววาเปนบุคคลอ่ืน มีความผิด 

ซ่ึงในการกระทําความผิดฐานนี้สามารถปรับเขาองคประกอบความผิดในกรณีท่ีฟชเชอร

ปลอมตัวเปนบุคคลอ่ืนเพ่ือหลอกลวงผูเสียหายใหหลงเชื่อโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ 

 

4.9 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบันในระดับรัฐยังไมมีการออกกฎหมายปองกันฟชชิ่งโดยตรง

สหรัฐอเมริกามีไดมีการนําเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันฟชชิ่งหลายครั้ง โดยครั้งลาสุดมีราง

พระราชบัญญัติปองกันฟชชิ่ง (Anti-Phishing Consumer Protection Act of 2008 เสนอโดย 

Olympia Snow (R-Maine)) แมตกไปกอนเขาสภา แตเพ่ือประโยชนในการศึกษาจึงขอหยิบยกข้ึนมา

โดยมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหฟชชิ่งและฟารมม่ิงเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและรัฐ

สามารถดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําการดังกลาวท่ีอาศัยอยูในรัฐ ฟชชิ่งหรือฟารมม่ิงเปนการกระทําท่ี

หลอกลวงบุคคลซ่ึงใชเว็บไซตท่ีถูกปลอมข้ึนหรือหลอกลวงใหทําเปนธุรกรรมบนเว็บและการหลอกลวง

นั้นทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 

 การกระทําฟชชิ่งของบุคคลหรือนิติบุคคลจะเปนความผิดตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือ

ทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการอํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับ

ความเสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

1. ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล ซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามของธุรกิจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง 

และ 
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2. ผูกระทําการโดยใชการติดตอสื่อสารท่ีจะทําใหเกิดการรองขอหรือเรียกรองใหบุคคลใด

ระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหาย

โดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนใหเสมือนจริง ในการใช

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูล 

คอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือน

ของจริง ตั้งคาระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลง ลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริงซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามผูประกอบธุรกิจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย ท้ังหมดนั้นมีการซอนขอมูลจริงเอาไวเพ่ือปองกันการตรวจสอบจากผูเสียหาย

และหลอกลวงโดยการสงออกขอมูลเม่ือผูเสียหายท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะ

ถูกบันทึกเอาไวท้ังหมดไมวาจะเปนบัญชีสําหรับการใชบริการออนไลนไปจนถึงขอมูลสวนตัวและ

ขอมูลบัตรเครดิตโดยรูปแบบดั้งเดิมท่ีใชกันไดผลเสมอ ก็คือการหลอกใหยืนยันความถูกตองของบัญชี

ผูใช หลังจากนั้นขอมูลจะถูกเก็บเอาไวหรือในกรณีวิธีการโทรศัพทเพ่ือใหไดขอมูลสวนบุคคล อาจใช

วิธีหลอกถามขอมูลสวนตัวซ่ึงสามารถนําไปใชในภายหลัง ถาสังเกตใหดีจะพบวาฟชเชอร ตองการ

ขอมูลสวนตัวเกือบท้ังหมด โดยในข้ันตอนนี้บางกรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหายแตได

ไปซ่ึงทรัพยสินของผูเสียหายท่ีเปนการใชการติดตอสื่อสารทําใหเกิดการรองขอหรือเรียกรองใหบุคคล

ใดระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

การกระทําฟารมม่ิง ในสวนนี้การฟารมม่ิงพัฒนามาจากฟชชิ่งซ่ึงมีความกาวหนากวาและ

อันตรายกวาสังเกตไดยากกวาเพราะเปนการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเว็บไซตหรือเว็บเพจท่ีผูเสียหาย

ไมอาจทราบไดถึงการถูกเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงนั้น ซ่ึงในรางกฎหมายนี้ไดมีการกลาวถึงฟชชิ่งและ

ฟารมม่ิงในสวนเดียวกันเพ่ือใหตระหนักและใหความสําคัญ ซ่ึงขอหยิบยกหลักการฟารมม่ิงท่ีกําหนด

ในรางกฎหมายคือการกระทําฟารมม่ิงของบุคคลหรือนิติบุคคล จะเปนความผิดตอเม่ือมีเจตนาท่ีจะ

หลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการอํานวยความสะดวกในทางทุจริต

หรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

1. การสรางหรือการดําเนินการบนเว็บเพจท่ีแสดงวาตนเก่ียวของกับผูประกอบธุรกิจท่ี

แทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ี

แทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย และรองขอผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน หรือ 

2. การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนคอมพิวเตอรของผูใช หรืออุปกรณท่ีคลายกัน หรือผาน

โปรแกรมซอฟตแวร ท่ีผูใชสามารถคนหาไดบนอินเทอรเน็ต เพ่ือดูการสื่อสารของผูใชอินเทอรเน็ตท่ี

ผานการแสดงตัววาเปนผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยการสรางขอความหรือมี
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การดําเนินการโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย และรองขอหรือชักชวนผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

 

4.9.1 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของรัฐนิวยอรก 

รัฐนิวยอรกใหความสําคัญในเรื่องฟชชิ่งจึงไดมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ 

กฎหมายธุรกิจท่ัวไปรัฐนิวยอรก (New York General Business) มีมาตราท่ีเก่ียวกับฟชชิ่งโดยตรง

คือ มาตรา 26 390-B กําหนดใหการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยใชเว็บเพจ ขอความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออยางอ่ืนผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน ไมวาจะโดยตรงหรือโดยปริยายโดยการแสดงออกวาเปนผูประกอบ

ธุรกิจหรือหนวยงานของรัฐโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจหรือ

หนวยงานรัฐท่ีแทจริง  

ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหาย

โดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนใหเสมือนจริง ในการใช

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บเพจปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูล 

คอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออยางอ่ืนใหมี

ลักษณะเหมือนของจริงและผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริงซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามผู

ประกอบธุรกิจหรือหนวยงานของรัฐโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบ

ธุรกิจหรือหนวยงานรัฐท่ีแทจริง และมีการสงออกเพ่ือรองขอ เรียกรองขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย 

เม่ือผูเสียหายท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไป ขอมูลจะถูกบันทึกเอาไวท้ังหมดไมวาจะเปน

บัญชีสําหรับการใชบริการออนไลนไปจนถึงขอมูลสวนตัวและขอมูลบัตรเครดิต หลังจากนั้นขอมูลจะ

ถูกเก็บเอาไว อันเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน  

 

4.9.2 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย 

รัฐแคลิฟอรเนียมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งในบทท่ี 33 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประมวลกฎหมาย

ธุรกิจและวิชาชีพของแคลิฟอรเนีย (California Codes - Business and Professions Code) โดย

ปรากฎในมาตรา  22948.2  กําหนดใหการกระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยใชเว็บเพจ 

ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องมืออ่ืนใดผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือ

กระทําการใดๆ อันเปนการชักจูงเพ่ือใหผู อ่ืนเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยการแสดงออกวาเปน        

ผูประกอบธุรกิจท่ีชอบดวยกฎหมายโดยปราศจากอํานาจ หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบ

ธุรกิจท่ีแทจริง โดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนียคลายกับกฎหมายฟชชิ่งของรัฐนิวยอรก 
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ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหาย

โดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนใหเสมือนจริง ในการใช

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บเพจปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูล 

คอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออยางอ่ืนใหมี

ลักษณะเหมือนของจริง ซ่ึงแสดงออกวาเปนผูประกอบธุรกิจท่ีชอบดวยกฎหมายโดยปราศจากอํานาจ 

หรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง เม่ือผูเสียหายท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอก

ขอมูลลงไป ซ่ึงมีการรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆ อันเปนการชักจูงเพ่ือใหไดขอมูลสวนบุคคล

ของผูเสียหายจากการท่ีเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมวาจะเปนบัญชีสําหรับการใชบริการออนไลนไป

จนถึงขอมูลสวนตัวและขอมูลบัตรเครดิต หรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ  

 

4.9.3 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงตามกฎหมายของรัฐเทนเนสซี 

รัฐเทนเนสซีมีบทบัญญัติปองกันฟชชิ่งในกฎหมายกฎหมายของรัฐเทนเนสซี (AN ACT to 

amend Tennessee Code Annotated) บทท่ี 18 โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหฟชชิ่งเปน

ความผิดตามกฎหมาย สําหรับบุคคลใดท่ีกระทําการหลอกลวงโดยตรงหรือในลักษณะเดียวกันเพ่ือ

แสดงตัววาเปนบุคคลอ่ืนโดยไมมีอํานาจหรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาว ผานการใช

อินเทอรเน็ต ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมท้ังการ

ติดตอสื่อสารและเพ่ือรองขอหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 4  

มาตรา 47-18-5203 

 

  (ก) การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยการหลอกลวง

โดยตรงหรือโดยปริยายในการแสดงตัววาเปนบุคคลอ่ืนโดยปราศจากอํานาจหรือไม

ไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาวผานการใชอินเทอรเน็ต ขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบไร

สาย และเพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆ อันเปนการชักจูงเพ่ือใหผูอ่ืน

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือเอกสารสวนบุคคล 

 

 ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดได คือ ข้ันตอนท่ีสาม เปนข้ันตอนการ

ติดตอสื่อสารกับผูเสียหาย ในกรณีใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับ

เว็บไซตปลอมฟชเชอรจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดออกไปยังผูเสียหายตามขอมูลท่ีมีอยู 

รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบไรสายอ่ืนๆ เพ่ือใหไดซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย จากการท่ี

ผูเสียหายเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือเอกสารสวนบุคคล ซ่ึงมีการรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการ
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ใดๆ อันเปนการชักจูงเพ่ือใหผูเสียหายเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือเอกสารสวนบุคคล โดยในสวนนี้

จะคลายกับกฎหมายของรางสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอรก รัฐแคลิฟอรเนีย และรัฐยูทาห 

 

(ข) การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคล โดยไมมีอํานาจหรือ

ไดรับอนุญาตจากบุคคลผู ซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมีเจตนาท่ีจะ

หลอกลวง ในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้นเพ่ือตนเอง หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือ

จําหนาย หรือแจกจาย 

 (1) การไดมาดวยการหลอกลวงโดยการบันทึกหรือเขาถึงขอมูล ท่ีจะ

ชวยในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการเงิน เอกสารประจําตัวหรือประโยชนของ

บุคคลอ่ืนๆ  

 (2) ไดรับสินคาหรือบริการผานการใชขอมูลของบุคคลอ่ืนๆ  

 (3) ไดรับเอกสารแสดงตนในชื่อของบุคคลอ่ืนนั้น 

 

 ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด คือ ในข้ันตอนท่ีสี่ กรณีท่ีฟชเชอรได

ไปเพียงขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย ฟชเชอรจะเปลี่ยนจากสถานะจากฟชเชอรกลายเปนอาชญากร

คอมพิวเตอรและสรางอาชญากรรมอ่ืนๆ ตอไป โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการหลอกลวงมาไปใชงานตอ

เพ่ือไดมาซ่ึงการไดมาดวยการหลอกลวงโดยการบันทึกหรือเขาถึงขอมูล ท่ีจะชวยในการเขาถึง

แหลงขอมูลทางการเงิน เอกสารประจําตัวหรือประโยชนของบุคคลอ่ืนๆ ไดรับสินคาหรือบริการผาน

การใชขอมูลของบุคคลอ่ืนๆ หรือไดรับเอกสารแสดงตนในชื่อของบุคคลอ่ืนนั้น เชน นําไปซ้ือสินคา

และบริการหรือทําสัญญาท่ีสงผลใหเจาของตัวจริงไดรับความเสียหายและจะมีการผลัดเปลี่ยนใชงาน

ตอไปเรื่อยๆ ตราบใดก็ตามท่ีผูเสียหายยังไมสงสัย 

 

(ค) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีมีเจตนาท่ีจะหลอกลวง

โดยปราศจากอํานาจหรือไดรับอนุญาตจากผูท่ีเปนเจาของหรือผูไดรับอนุญาตจาก

หนาเว็บเพจหรือเว็บไซตเพ่ือ 

 (1) ทําซํ้าหรือเลียนแบบท้ังหมดหรือบางสวนใดๆ ของเว็บไซตหรือเว็บ

เพจ 

 (2) ควบคุมเสนทางหรือเปลี่ยนเสนทางของขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายท่ีแทจริง

เปนเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายอ่ืนๆ 



  148 
 

 (3) การใชเครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ ชื่อ หรือลิขสิทธิ์ของ

บุคคลอ่ืนในหนาเว็บ หรือ 

 (4) การสรางการเชื่อมโยง แตเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บของบุคคลท่ีถูก

กําหนดโดยเปลี่ยนเสนทางไปยังหนาเว็บหรือท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตอ

อยูบนเครือขายอ่ืนท่ีแตกตางจากท่ีแทจริง 

 

ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิด คือ ข้ันตอนท่ีสอง ในกรณีท่ี ฟชชิ่ง

ทําการหลอกลวงผูเสียหายโดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนให

เสมือนจริง ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอม โดย

ฟชชิ่งจะทําการสรางจดหมายอิเล็กทรอนิกสปลอมโดยมีขอความหรือขอความซ่ึงอยูในรูปของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือสรางหนาหนาเว็บเพจหรือเว็บไซต ท่ีใชเครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ 

ชื่อหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน เพ่ือใหผูเสียหายเชื่อวามาจากผูเปนเจาของท่ีแทจริง รวมถึงสามารถ

ใชไดกับกรณีการทําฟารมม่ิงท่ีเปนการท่ีควบคุมเสนทางหรือเปลี่ยนเสนทางของขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย ท่ีแทจริงเปนเลขรหัสประจํา

คอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายอ่ืนๆ หรือการสรางการเชื่อมโยง แตเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บของ

บุคคลท่ีถูกกําหนดโดยเปลี่ยนเสนทางไปยังหนาเว็บหรือท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบน

เครือขายอ่ืนท่ีแตกตางจากท่ีแทจริง  

 

 (ง) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีจะพยายามจะกระทํา

ความผิดตามมาตรานี้ 

 

ซ่ึงการถือเปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีจะพยายามท่ีจะกระทําความผิดตาม

มาตรานี้นั้นเปนการใหความสําคัญกับการทําฟชชิ่ง เนื่องจากการทําฟชชิ่งกอใหเกิดความเสียหายใน

วงกวาง ท้ังความเสียหายตอผูเสียหาย ความเสียหายตอชื่อเสียงของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต 

 

4.9.4 วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับฟชช่ิงกฎหมายของรัฐยูทาห 

รัฐยูทาหใหความสําคัญในเรื่องฟชชิ่งจึงไดมีกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งในสวนท่ี 2 ฟชชิ่งและ

ฟารมม่ิงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห (UTAH E-

COMMERCE INTEGRITY ACT) ซ่ึงคลายกับรางกฎหมายระดับสหรัฐของสหรัฐอเมริกาโดยกฎหมาย

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห ปรากฏในมาตรา 13-40-201   
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(1) การกระทําฟชชิ่งของบุคคลจะเปนความผิดตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะ

หลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการอํานวยความ

สะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมาย

ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

 (ก) ผูกระทําการหลอกหลวงโดยสงออกขอมูล ซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทน

หรือในนามของธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความ

ยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริง และ 

 (ข) ผูกระทําการโดยใชการติดตอสื่อสารท่ีจะทําใหเกิดการรองขอหรือ

เรียกรองใหบุคคลใดระบุขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน 

 

ซ่ึงจะมีข้ันตอนท่ีสามารถปรับเขาองคประกอบความผิดคือข้ันตอนการหลอกลวงผูเสียหาย

โดยหลังจากเลือกธุรกิจท่ีตองการใชหลอกลวงไดแลวเพ่ือจะไดลอกเลียนใหเสมือนจริง ในการใช

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสรวมกับเว็บไซตปลอม ฟชชิ่งจะทําขอมูล 

คอมพิวเตอรปลอมโดยการสรางขอความซ่ึงอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเหมือน

ของจริง ตั้งคาระบบเว็บไซตปลอม รวมถึงการปลอมแปลงลอกเลียนหนาเว็บเพจและนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรท่ีผูเสียหายอาจจะคลิกเขาไปไดจริงซ่ึงแสดงวาเปนตัวแทนหรือในนามผูประกอบธุรกิจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย โดยใชการติดตอสื่อสาร เพ่ือรองขอหรือเรียกรองใหบุคคลใดระบุขอมูลสวน

บุคคลหรือทรัพยสิน เม่ือผูเสียท่ีหลงเชื่อคลิกเขาไปและกรอกขอมูลลงไปอันเปนการระบุขอมูลสวน

บุคคล ขอมูลจะถูกบันทึกเอาไวท้ังหมดไมวาจะเปนบัญชีสําหรับการใชบริการออนไลนไปจนถึงขอมูล

สวนตัวและขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ หลังจากนั้นขอมูลจะถูกเก็บเอาไว หรือใน

กรณีวิธีการโทรศัพทเพ่ือใหไดขอมูลสวนบุคคล อาจใชวิธีหลอกถามขอมูลสวนตัวซ่ึงสามารถนําไปใช

ในภายหลัง โดยในข้ันตอนนี้บางกรณีฟชเชอรอาจไมไดเพียงขอมูลของผูเสียหายแตไดไปซ่ึงทรัพยสิน

ของผูเสียหายเลยทีเดียว 

 

(2) ฟารมม่ิง  การกระทําฟารมม่ิงของบุคคลหรือนิติบุคคลจะเปนความผิด

ตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูใน

การอํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับความเสียหาย โดยการกระทํา

ผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

(ก) การสรางหรือการดําเนินการบนเว็บเพจท่ีแสดงวาตนเก่ียวของ

กับผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยปราศจากอํานาจหรือไม
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ไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย และรองขอ

ผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือทรัพยสิน หรือ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนคอมพิวเตอรของผูใช หรืออุปกรณ

ท่ีคลายกัน หรือผานโปรแกรมซอฟตแวร ท่ีผูใชสามารถคนหาไดบนอินเทอรเน็ต 

เพ่ือดูการสื่อสารของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีผานการแสดงตัววาเปนผูประกอบธุรกิจท่ี

แทจริงท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยการสรางขอความหรือมีการดําเนินการโดย

ปราศจากอํานาจหรือไมไดรับความยินยอมจากผูประกอบธุรกิจท่ีแทจริงท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย และรองขอหรือชักชวนผูใชอินเทอรเน็ตใหขอมูลสวนบุคคลหรือ

ทรัพยสิน 

 

 ฟารมม่ิง ในสวนนี้การฟารมม่ิงพัฒนามาจากฟชชิ่งซ่ึงมีความกาวหนากวาและอันตรายกวา

สังเกตไดยากกวาเพราะเปนการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเว็บไซตหรือเว็บเพจท่ีผูเสียหายไมอาจทราบ

ไดถึงการถูกเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงนั้น ซ่ึงในกฎหมายนี้ไดมีการกลาวถึงฟชชิ่งและฟารมม่ิงในสวน

เดียวกันเพ่ือใหตระหนักและใหความสําคัญ ซ่ึงขอหยิบยกหลักการฟารมม่ิงท่ีกําหนดในกฎหมายคือ

การกระทําฟารมม่ิงการกระทําฟารมม่ิงของบุคคลจะเปนความผิดตอเม่ือ มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือ

ทําใหบุคคลไดรับความเสียหาย โดยใชความรูในการอํานวยความสะดวกในทางทุจริตหรือทําใหไดรับ

ความเสียหาย โดยการกระทําผิดทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

 

 

4.10 วิเคราะหบทลงโทษและคาเสียหาย 

 

ฟชชิ่งเปนภัยคุกคามท่ีสงผลใหกับสังคมและระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก ซ่ึงสงผลในระดับ

นานาอารยะประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมในการกําหนดโทษในกรณี  

ฟชชิ่งบทลงโทษและคาเสียหายเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีควรนํามาพิจารณา 

 

4.10.1 บทลงโทษและคาเสียหายตามกฎหมายไทย  

บทลงโทษตามกฎหมายไทยปรากฏอยูใน กฎหมายอาญาการกระทําความผิดฐานฉอโกง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับกฎหมายเฉพาะ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และรางพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารป 2554 กําหนดระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
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ปรับ สําหรับรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 กําหนดระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ป ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ... ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 

919/2558 รวมถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ... ฉบับ

ประชุม สนช. ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ. 28/2559) กําหนดระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได แตหากสงผลตอประชาชน 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และสําหรับ

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืน โดยผิด

กฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยาง

หนึ่งอยางใดก็ดี ทานวา ผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  

เม่ือพิจารณาแลวจะปรากฏกฎหมายอาญามีบทกําหนดโทษท่ีต่ํามาก และการแกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กลับเปนการ

ลดบทกําหนดโทษและลดคาปรับท้ังท่ีฟชชิ่งนั้นสงผลตอผูเสียหาย ผูประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจในวง

กวาง อีกท้ังการทําฟชชิ่งเปนคดีท่ีมักไมมีประจักษพยานและหาตัวฟชเชอรไดยากทําใหโอกาสท่ีจะ

ทําฟชชิ่งสําเร็จอยูในระดับสูง และประโยชนท่ีฟชเชอรมีโอกาสไดรับยอมสูงไปดวย แตหากพิจารณา

ตนทุนในการทําฟชชิ่งกลับต่ํามาก เพราะสามารถกระทําไดงาย มีการแบงงานกันทําและคาใชจายไม

สูงในทางกลับกันเม่ือพิจารณาโทษปรับและโทษจําคุกกกลับอยูในระดับต่ําเกินไป ท้ังท่ีการพิจารณา

คดีทางอาญาเปนกระบวนการหลักในการระงับขอพิพาท เพราะในกรณีท่ีกฎหมายมีบทลงโทษท้ัง

ในทางแพงและทางอาญา การพิจารณาทางแพงมักรอการพิจารณาคดีทางอาญาใหเสร็จกอนและ

นอกจากนี้หากคดีแพงหมดอายุความแตโจทกชนะคดีในทางอาญาก็ยังสามารถกลับมาเรียกรอง

คาเสียหายทางแพงไดอีก จึงมีผลใหการพิจารณาคดีอาญากลายเปนกระบวนการหลักในการกํากับ

ดูแลเศรษฐกิจ ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทลงโทษทางแพงก็เปนไปตามดุลยพินิจของศาลท่ีผูเสียหายจะตองนํา

สืบใหศาลเห็นถึงความเสียหายวามีมากนอยเพียงใด อีกท้ังยังไมมีการกําหนดใหผูเสียหายสามารถ

เรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมไดจากคาเสียหายท่ีแทจริงอันเปนคาเสียหายเชิงลงโทษมาใชแตอยางใด 

 

4.10.2 บทลงโทษและคาเสียหายในตางประเทศ 

บทลงโทษในกฎหมายตางประเทศมักมีการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ 

สําหรับประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมัน ไมมีการกําหนดบทเสียหายเชิงลงโทษและมี

บทกําหนดโทษต่ํากวาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 คือ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับเวนแตความผิดนั้นมีบทลงโทษท่ีมีโทษสูงกวาภายใต

บทบัญญัติอ่ืนๆ  
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สําหรับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียตองระวางโทษจําคุกซ่ึงอาจขยายไปถึง  

สามปและยังตองระวางโทษปรับซ่ึงอาจขยายไปถึงหนึ่งแสนรูป  

สําหรับรางกฎหมายปองกันฟชชิ่งระดับมลรัฐของสหรัฐมีการกําหนดใหมีคาเสียหายเชิง

ลงโทษ เปนความผิดทางอาญาท่ี (ยังมิไดกําหนด) ปรับไมเกิน (ยังมิไดกําหนด)หรือจําคุกไมเกินป (ยัง

มิไดกําหนด) หรือท้ังสองอยางอาจไดรับคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง

สําหรับการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือโทษทางแพงไมเกิน หนึ่งแสนหาหม่ืนดอลลาร ตอการละเมิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

สําหรับกฎหมายธุรกิจท่ัวไปของนิวยอรกมีการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษและการเยียวยา

ความเสียหายโดย ผูเสียหายจะไดรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง หรือหนึ่งพันดอลลารในแตละกรณีท่ีมี

การละเมิดโดยการรองขอขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมายและ ศาลอาจจะกําหนดคาเสียหาย

สูงสุดเปนจํานวนสามเทา หากวาเปนกรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการกระทําอันเปนการฝาฝน

บทบัญญัติ  และกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมในการวาความท่ีเหมาะสมแก

โจทกผูชนะคดีประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ 

สําหรับรัฐแคลิฟอรเนีย กําหนดใหผูเสียหายอาจสามารถฟองเรียกคาเสียหายไดมากกวา

ความเสียหายท่ีแทจริง หรือเปนจํานวนหาแสนดอลลารสหรัฐ ผูไดรับผลกระทบอาจฟองเรียก

คาเสียหายไดมากกวาคาเสียหายท่ีแทจริงเปนจํานวนสามเทาหรือหาพันดอลลารสหรัฐตอการฝาฝน

หนึ่งครั้ง และพนักงานอัยการหรือทนายความสามารถฟองผูกระทําการฝาฝนตอศาลไดและสามารถ

เรียกคาเสียหายทางแพงไดสูงสุดเปนจํานวนสองพันหารอยดอลลารสหรัฐ ท้ังนี้ การฟองคดีตาม

บทบัญญัตินี้ศาลอาจกระทําการกําหนดคาเสียหายไดสูงสุดเปนจํานวนสามเทาของคาเสียหายท่ี

แทจริงแมวาคาเสียหายนั้นจะไดมีการชดใชแลวก็ตาม หากวาเปนกรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการ

กระทําอันเปนการฝาฝนและกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมในการวาความท่ี

เหมาะสมแกโจทกผูชนะคดี อีกท้ัง การชดใชคาเสียหายตามบทบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายท่ี

จะฟองคดีอาญาภายใตกฎหมายอ่ืน โดยมีตัวอยางคดีของบันทึกคดีของวอลเลซแสดงใหเห็นวาจงใจ

ละเมิดกฎเกณฑของเฟซบุก (Facebook) และบัญชีหลายพันของผูใชเฟซบุกซ่ึงมีบัญชีท่ีถูกละเมิดโดย

การดําเนินการของเขาจํานวน 14,214,753 ครั้ง นอกจากนี้ ศาลเชื่อวาวอลเลซจงใจละเมิด และศาล

ไดออกคําสั่งเบื้องตนซ่ึงในกรณีนี้ศาลสามารถใชดุลพินิจของตนท่ีจะปฏิเสธความเสียหายท่ีไดรับการ

รองขอจากเฟซบุก โดยศาลกําหนดความเสียหายตามกฎหมายท่ี 50 ดอลลารสหรัฐ ตอการละเมิดจาก

ท่ีเฟซบุกขอมา 100 ดอลลารสหรัฐ ตอการละเมิด รวมเปนจํานวน 710,737,650 ดอลลารสหรัฐ ตาม

กฎหมายไดและศาลมีสิทธิกําหนดคาความเสียหายท่ีไดรับจากการกระทําเดียวของการดําเนินการโดย
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วอลเลซ ดังนั้น ศาลจะตัดสินความเสียหายสูงสุดเพ่ิมตามกฎหมายท่ี  500,000 ดอลลารสหรัฐ รวม

เปนจํานวน 711,237,650 ดอลลารสหรัฐ105 

สําหรับกฎหมายของรัฐเทนเนสซี ผูเสียหายสามารถฟองเรียกคาเสียหายไดมากกวาความ

เสียหายท่ีแทจริง หรือเปนจํานวนหาแสนดอลลารสหรัฐ หรือบุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบจากการฝาฝน 

อาจฟองคดีผูกระทําผิดตอศาลไดโดยอาจฟองเรียกคาเสียหายไดมากกวาคาเสียหายท่ีแทจริงเปน

จํานวนสามเทาหรือหาพันดอลลารสหรัฐตอการฝาฝนหนึ่งครั้ง และพนักงานอัยการหรือทนาย

ความสามารถฟองเรียกเรียกคาเสียหายทางแพงไดสูงสุดเปนจํานวนสองพันหารอยดอลลารสหรัฐตอ

การฝาฝนหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ การฟองคดีตามบทบัญญัตินี้ศาลอาจกระทําการกําหนดคาเสียหายไดสูงสุด

เปนจํานวนสามเทาของคาเสียหายท่ีแทจริงแมวาคาเสียหายนั้นจะไดมีการชดใชแลวก็ตามหากวาเปน

กรณีท่ีผูกระทําผิดไดเขารวมในการกระทําและกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมใน

การวาความท่ีเหมาะสมแกโจทกผูชนะคดี อนึ่ง การชดใชคาเสียหายตามบทบัญญัตินี้ไมเปนการตัด

สิทธิผูเสียหายท่ีจะฟองคดีอาญาภายใตกฎหมายอ่ืน 

สําหรับกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห บุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตให

ดําเนินการทางแพง อาจไดรับคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการ

ละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือโทษทางแพงไมเกิน หนึ่งแสนหาหม่ืนดอลลารตอการละเมิด 

เม่ือพิจารณาแลวเนื่องจากทฤษฎีการลงโทษสวนใหญเริ่มจากการลงโทษทางอาญา ซ่ึงเดิมจึง

ไมมีแนวคิดเก่ียวการนํามาตรการลงโทษอ่ืนนอกจากการลงโทษทางอาญามาใชบังคับ แตตอมาเม่ือ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป พบวาการบังคับใชบทลงโทษทางอาญาสําหรับการ

กระทําความผิดบางอยาง เชน ความผิดทางเศรษฐกิจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี

ขอจํากัดหลายประการ เชน องคประกอบความผิด ภาระการพิสูจน และระยะเวลาในการดําเนินคดี 

จึงไดมีแนวคิดท่ีจะหามาตรการลงโทษอ่ืน เชน การกําหนดมาตรการลงโทษทางแพงอันเปนมาตรการ

ในเชิงการลงโทษอยางหนึ่ง ซ่ึงนําหลักสาระสําคัญของโทษทางอาญาในการกําหนดมาตรการซ่ึงเปน

ผลรายตอผูกระทําผิด คือ โทษปรับมาผสมผสานกับลักษณะสําคัญของการชดเชยความเสียหายตาม

กฎหมายแพงโดยใชกระบวนการทางแพงและมาตรฐานการพิสูจนทางแพง จะปรากฏไดวากฎหมาย

ตางประเทศไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการฟองเรียกคาเสียหายวาผูเสียหายมีสิทธิเรียกคาเสียหาย

เพ่ิมเติมจากคาเสียหายท่ีแทจริงได มีวัตถุประสงคเปนการลงโทษหรือยับยังไมใหผูกระทําความผิด

กระทําความผิดซํ้า ซ่ึงเปนการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ซ่ึงกฎหมายไทย

ควรมีการกําหนดพิจารณาแกไขเพ่ิมโทษปรับเปนจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับ เนื่องจากเม่ือ

                                                           
105 FACKBOOK, INC., a Deleware Corpolation v. SANFORD WALLACE (United 

State District Court for The Northern District of California, 2009) 
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เวลาผานไปอัตราโทษปรับหากมีการกําหนดจํานวนอาจมีการลดคาไปตามกาลเวลา ดังท่ีพระราช 

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตร 296 วางหลักไววาผูใดฝาฝน มาตรา 238 

มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือ มาตรา 243 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

เปนเงินไมเกินสองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝน

ดังกลาว แตท้ังนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงเปนการกําหนด

คาเสียหายเชิงลงโทษท่ีนาจะนํามาปรับใชกับการฟชชิ่งดวย 

 

4.11 วิเคราะหสิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

สิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเก่ียวของนั้นควรพิจารณาจากผูเสียหายท่ีไดรับผลจากการ

กระทําความผิดจากฟชเชอรในการกระทําความผิดฐานฟชชิ่งเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดและ

เกิดผลในทางกฎหมายท่ีแทจริง 

 

4.11.1 สิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเกี่ยวของตามกฎหมายไทย 

ผูมีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมายไทยตองเปนผูเสียหาย หมายถึง ผูท่ีไดรับความเสียหาย

เนื่องจากการกระทําผิดอาญา ฐานใดฐานหนึ่ง รวมท้ังผูมีอํานาจจัดการแทน หรือตามแนวคําพิพากษา

ศาลฎีกา หมายถึง กรณีท่ีมีการกระทําความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดข้ึน บุคคลนั้นไดรับความ

เสียหายจากการกระทําผิดดังกลาวและบุคคลนั้นตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัยซ่ึงผูเสียหายโดยนิตินัย 

หมายถึง ผูท่ีไมมีสวนในการกระทําผิด หรือ ไมเปนผูใช หรือผูสนับสนุน หรือ รูเห็นในการกระทําผิด 

หรือ ไมเปนการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคท่ีผิดกฎหมายนั้นดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติกรณีฟชชิ่งผูเสียหายท่ีมี

สิทธิฟองคดีหรือมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายคือเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเจาของทรัพยท่ีฟชเชอร

หลอกลวงแตไมรวมถึงผูประกอบการซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีไดรับ

ผลกระทบ หรือเจาของของหนาเว็บไซตหรือเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคาท่ีถูกนําไปใชโดย

ปราศจากอํานาจ หรือพนักงานอัยการ หรือทนายความ 

 

4.11.2 สิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเกี่ยวของตามกฎหมายตางประเทศ 

ประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมัน มีสิทธิดําเนินคดีกําหนดสิทธิใหผู เสียหาย ถา

ผูเสียหายถึงแกความตาย คูสมรส และบุตร บิดามารดาของผูเสียหาย พ่ีนอง และหลานของผูเสียหาย 

ถาผูมีสิทธิยื่นคํารองทุกขเปนผูไรความสามารถตามกฎหมายหรือเปนผูถูกจํากัดความสามารถตาม

กฎหมาย ผูแทนตามกฎหมายซ่ึงเปนผูจัดการงานอันเปนการเฉพาะตัว และผูมีหนาท่ีดูแลบุคคลนั้นๆ 

มีสิทธิยื่นคํารองทุกขได 
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กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ในสวนผูมีสิทธิดําเนินคดีในกฎหมายนี้มิไดระบุไว

โดยเฉพาะ คงเฉกเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทยท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มิไดระบุไวโดยเฉพาะ 

รางกฎหมายปองกันฟชชิ่ง ผูมีสิทธิดําเนินคดีคลอบคลุมถึงผูใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการละเมิด เจาของของหนาเว็บเซิรฟเวอรคอมพิวเตอรหรือเครื่องหมายการคาท่ีถูก

นําไปใชโดยปราศจากอํานาจ หรือ พนักงานอัยการ 

กฎหมายธุรกิจท่ัวไปรัฐนิวยอรก ผูมีสิทธิดําเนินคดีคลอบคลุมถึง พนักงานอัยการหรือบุคคล

ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการอินเทอรเน็ตแกสาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของ

เครื่องหมายการคาและบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหาย 

ประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพรัฐแคลิฟอรเนีย ผูมีสิทธิดําเนินคดีคลอบคลุมถึง บุคคลซ่ึง

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการอินเทอรเน็ตแกสาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของ

เครื่องหมายการคา และบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทํา บุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบ 

พนักงานอัยการหรือทนายความ 

กฎหมายของรัฐเทนเนสซี ผูมีสิทธิดําเนินคดีคลอบคลุมถึง บุคคลซ่ึงผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับ

การใหบริการอินเทอรเน็ตแกสาธารณะ เจาของเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับ

ผลกระทบ พนักงานอัยการ หรือทนายความ 

กฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัฐยูทาห ผูมีสิทธิดําเนินคดีคลอบคลุมถึง ผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตท่ีไดรับผลกระทบจากการละเมิด เจาของของหนาเว็บ เซิรฟเวอรคอมพิวเตอรหรือ

เครื่องหมายการคาท่ีถูกนําไปใชโดยปราศจากอํานาจ หรือพนักงานอัยการ 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวผูไดรับผลกระทบจากการฟชชิ่งไมไดมีเพียงแตผูเสียหายท่ีเปนเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลหรือเจาของทรัพยเทานั้น แตยังคงมีบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการ

อินเทอรเน็ต เจาของเว็บไซต เจาของเว็บเพจ หรือเจาของเครื่องหมายการคาและฟชชิ่งเปนความผิดท่ี

กระทบตอสวนรวมควรรวมอัยการและทนายความและถือการการะทําดังกลาวเปนความผิดตอรัฐ

โดยตรง เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งไดประโยชนสูงสุดและรักษาไวซ่ึงระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีกําลังกาวสูยุคดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



 

บทท่ี 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 

 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวสูยุคดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเทคโนโลยีมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนมาใชบริการทางเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน และ

เม่ือมีการใชเทคโนโลยีท่ีมากข้ึนอาชญากรก็เปลี่ยนจากการกออาชญากรรมแบบเดิมมาเปนการกอ

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงงายกวา สะดวกกวาและยังเสี่ยงนอยกวา ซ่ึงฟชชิ่งเปนอาชญากรรม

หนึ่งท่ีแพรหลายในยุคปจจุบันมีการพัฒนาการฟชชิ่งไปหลากหลาย อีกท้ังการบังคับใชกฎหมายใน

ปจจุบันยังมีความสับสนไมชัดเจนจึงยังไมสามารถปรับใชกฎหมายกับการกระทําความผิดฐานฟชชิ่งได

อยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรในหลายประการดังนี้ 

ประการแรก ประมวลกฎหมายอาญากับการกระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่ง เนื่องจาก

กฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีใชมาอยางยาวนานอาจไมสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิผลไดกับการ

กระทําความผิดในยุคปจจุบัน ซ่ึงความผิดในกฎหมายอาญาท่ีสามารถปรับบังคับใชกับการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับฟชชิ่ง คือ ความผิดฐานฉอโกง แตความผิดฐานฉอโกงมีบทลงโทษท่ีต่ํามากหากเทียบ

กับผลประโยชนท่ีฟชเชอรไดรับ อีกท้ัง ยังมีความเห็นแยงถึงการไดไปของขอมูลสวนบุคคลเปนการตัด

กรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของขอมูลหากหรือไม หากไมเปนการไดไปซ่ึงกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินนั้นๆ ก็ไมครบองคประกอบในความผิดฐานฉอโกง  

ประการท่ีสอง ชื่อของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 แทจริงแลวพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับกับการกระทําความผิดทางอิเล็กทรอนิกสดวยตามบท

นิยามของขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงประชาชนบางสวนยังไมทราบถึงการบังคับใชดังกลาว เนื่องจาก                    

มีความเขาใจจากชื่อพระราชบัญญัติ ซ่ึงกลาวถึงเพียงการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ท้ังนี้ใน

ตางประเทศก็ไดปรากฏอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางไซเบอร (Convention on Cybercrime) 

ซ่ึงถูกลงมติยอมรับโดยสภายุโรป (Council of Europe) สําหรับประเทศฟลิปปนสไดปรากฏ 

กฎหมายการปองกันอาชญากรรมไซเบอร (Cybercrime Prevention Act of 2012) หรือประเทศ

อินเดียกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Information Technology Act 2000) จึงเห็นควร

เปลี่ยนชื่อเปนพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางไซเบอร หรือพระราชบัญญัติวาดวยการ
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กระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักในการกระทําความผิด

และไมกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน อีกท้ัง กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายอาญาท่ีควรให

ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย ตลอดจนสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน 

ประการท่ีสาม การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร มีมาตราท่ีสามารถปรับเขากับการกระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งได   

หากในบางกรณีท่ีฟชเชอรมีข้ันตอนการเขาถึงระบบหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมชอบท่ีมี

มาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ก็จะมีความผิดฐานนี้ดวย

ซ่ึงรางพระราชบัญญัติตอมาไดมีการปรับเปลี่ยน แมไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะก็เปน

ความผิดการเขาสูเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ        

แตอยางไรก็ตาม รางพระพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฉบับลาสุด 

ไมมีการกลาวถึงการเขาถึงระบบหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะ จึงเปนไปตามเดิมท่ีมีความผิดตอเม่ือการเขาถึงระบบหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรมี

มาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน และความผิดในกรณีท่ี    

ฟชเชอรมีการสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน หากฟชเชอรสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสมากโดยสงจํานวนครั้งละมากๆ เปนการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข เชน สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากจนลนระบบคอมพิวเตอร

ของบุคคลอ่ืนจนทําใหเกิด ความยุงยากในการใชระบบคอมพิวเตอร ก็จะมีความผิดตามความผิดฐานนี้

ดวย 

ประการท่ีสี่ การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่ง มาตรา 14(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติกําหนดให เปนการบังคับใชเก่ียวกับ     

ฟชชิ่งโดยตรง แตในปจจุบันกลับมาตรานี้ ถูกตีความไปใชลงโทษการใชคอมพิวเตอรแสดงขอความใน

ลักษณะหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน หรือการใสความกันบนโลกออนไลน โดยตามสถิติกลับพบวามาตรา 

14(1) ถูกนํามาใชดําเนินคดีกับเรื่องการหม่ินประมาทเปนสวนมาก ทําใหการบังคับใชมาตรา 14(1) 

กับการหม่ินประมาทในโลกออนไลน เปนการบังคับใชกฎหมายท่ีไมถูกตองตามเจตนารมณ ท้ังท่ี

มาตรา 14(1) มีท่ีมาจากอนุสัญญาของคณะมนตรียุโรปวาดวยการกระทําผิดบนอินเทอรเน็ต

กําหนดใหเปนความผิดสําหรับการนําเขา เปลี่ยนแปลง ลบ หรือยับยั้ง ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดย      

มิชอบ ทําใหผู อ่ืนเขาใจวาขอมูลคอมพิวเตอรปลอมนั้นเปนขอมูลคอมพิวเตอรของจริง เพ่ือใหมี

ความผิดในลักษณะเดียวกับการปลอมเอกสารท่ีเปนกระดาษ จับตองได เปนการปดชองวางของ

กฎหมายวาการปลอมแมเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีจับตองไมไดก็เปนความผิด เชนเดียวกับท่ีปรากฏใน
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 เปนการกําหนดความผิดฐานปลอมแปลง

ขอมูลคอมพิวเตอร เพ่ือสรางความเทาเทียมกันและขจัดชองวางของกฎหมายสําหรับความผิดฐาน

ปลอมแปลงเอกสารในระบบกระดาษ และการปลอมแปลงขอมูลหรือขอความท่ีจัดทําข้ึนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยอาจเปนการปลอมแปลงท้ังหมดหรือบางสวนรวมท้ังการลบหรือการยายขอมูลให

ผิดไปจากเดิมโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผู อ่ืนหรือประชาชน  ตลอดจนราง

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. ฉบับประชุม สนช. ครั้งท่ี 

26/2559 (อ.พ. 28/2559) ปรากฏเหตุผลในการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ีอใหเปนไปตามเจตนารมณและ

สะทอนปญหา ตลอดจนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเจตนาทุจริตหรือการหลอกลวง ฉอโกง และการ

ปลอมแปลงทางคอมพิวเตอรท่ีมีอยูอยาง แพรหลายตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น มาตรา 14(1) จึงมีวัตถุประสงคมุงเอาผิดการทําความผิดในการเว็บไซตปลอมท่ีฟชเชอร

หลอกลวงผูบริโภคใหเขามาทําธุรกรรมตางๆ เพราะเขาใจผิดวาเปนเว็บไซตจริงๆ หรือท่ีเรียกวา       

ฟชชิ่ง 

ประการท่ีหา การกําหนดความผิดฐานฟชชิ่ง เนื่องจากความผิดฐานฟชชิ่งมีบทลงโทษทาง

อาญาจึงควรบัญญัติใหประชาชนเขาใจงาย ชัดเจนในการนําไปปรับใชกับการกระทําความผิดเพ่ือจะ

ไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงไดมีแนวคิดการแกไขมาตรา 14(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยรางพระราชบัญญัติวาดวยการดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร แทบทุกฉบับลวนแลวแตมีการแกไขมาตรานี้ท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากการปรับใชท่ีผิด

เจตนารมณของกฎหมาย แตเม่ือพิจารณาการปรับแกแลว รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... เสนอโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 

2554  ตัดเพียงประโยคหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ซ่ึงก็จะทําใหมีการตีความหม่ินประมาท

เปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมทําใหไมสามารถแกไขปญญาได ตอมารางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 

ฉบับ สพธอ. 2556 และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเรื่องเสร็จท่ี 919/2558  นําหลักการของ

การฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใชเพียงแตเปนการกระทําทางคอมพิวเตอรท่ีมี

บทลงโทษหนักข้ึน ท้ังยังกําหนดใหกรณีไมไดกระทําตอประชาชนเปนความผิดอันยอมความได และ

ลาสุดรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับประชุม สนช. 

ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ. 28/2559) บัญญัติคลายคลึงกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
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เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 โดยเพ่ิมเติมทุจริตหรือโดยหลอกลวงและกําหนดใหหากมิไดกระทํา

ตอประชาชนแตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีบทลงโทษนอยกวาและใหเปนความผิดอัน

ยอมความได  มาตรานี้ แม ต ามเจตนารมณ จะบัญญัติ เ พ่ือความผิ ดฐานฟ ชชิ่ ง  แต คํ าว า

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จก็จะยังคงเปนปญหาในการตีความตอไป 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาการกระทําความผิดฐานฟชชิ่งกับกฎหมายตางประเทศแลว กฎหมายของรัฐเทนเนสซี 

มีหลักการคลายกับรางกฎหมายของสหรัฐ รัฐนิวยอรก รัฐแคลิฟอรเนีย และรัฐยูทาห คือ การกระทํา

โดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยการหลอกลวงโดยตรงหรือโดยปริยายในการแสดงตัววาเปน

บุคคลอ่ืนโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาวผานการใชอินเทอรเน็ต 

ขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบไร

สาย และเพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆอันเปนการชักจูง เพ่ือใหผูอ่ืนเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลหรือเอกสารสวนบุคคล และรางกฎหมายของสหรัฐ รวมถึงรัฐยูทาห เพ่ิมในเรื่อง หรือเพ่ือไดไป

ซ่ึงทรัพยสิน เนื่องจากการฟชชิ่งบางครั้งอาจไดไปซ่ึงทรัพยสินตั้งแตข้ันตอนแรกๆ ท้ังนี้ กฎหมายของ

รัฐเทนเนสซี มีเนื้อหามากกวาโดยบัญญัติละเอียดกวาทําใหสามารถปรับใชไดกับการกระทําความผิด

ฐานฟชชิ่งในทุกข้ันตอนรวมไปถึงการฟารมม่ิง ตลอดจนการพยายามกระทําความผิดถือเปนความผิด

อีกดวย ดังนี้ 

 

(ข) การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคล โดยไมมีอํานาจหรือ

ไดรับอนุญาตจากบุคคลผู ซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมีเจตนาท่ีจะ

หลอกลวง ในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้นเพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือ

จําหนายหรือแจกจาย 

  (1) การไดมาดวยการหลอกลวงโดยการบันทึกหรือเขาถึงขอมูล ท่ีจะ

ชวยในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการเงิน เอกสารประจําตัวหรือประโยชนของ

บุคคลอ่ืนๆ  

  (2) ไดรับสินคาหรือบริการผานการใชขอมูลของบุคคลอ่ืนๆ  

  (3) ไดรับเอกสารแสดงตนในชื่อของบุคคลอ่ืนนั้น 

(ค) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีมีเจตนาท่ีจะหลอกลวง

โดยปราศจากอํานาจหรือไดรับอนุญาตจากผูท่ีเปนเจาของหรือผูไดรับอนุญาตจาก

หนาเว็บเพจหรือเว็บไซตเพ่ือ 

  (1) ทําซํ้าหรือเลียนแบบท้ังหมดหรือบางสวนใดๆ ของเว็บไซตหรือเว็บ

เพจ 
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  (2) ควบคุมเสนทางหรือเปลี่ยนเสนทางของขอความจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจากท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขาย จากเลข

รหัสประจําคอมพิวเตอร ท่ีตออยูบนเครือขายท่ีแทจริงเปนเลขรหัสประจํา

คอมพิวเตอรท่ีตออยูบนเครือขายอ่ืนๆ  

  (3) การใชเครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ ชื่อ หรือลิขสิทธิ์ของ

บุคคลอ่ืนในหนาเว็บ หรือ 

  (4) การสรางการเชื่อมโยง แตเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บของบุคคลท่ีถูก

กําหนดโดยเปลี่ยนเสนทางไปยังหนาเว็บหรือท่ีอยูเลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตอ

อยูบนเครือขายอ่ืนท่ีแตกตางจากท่ีแทจริง 

(ง) เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีจะพยายามท่ีจะกระทํา

ความผิดตามมาตรานี้ 

 

ประการท่ีหก บทลงโทษและคาเสียหาย กฎหมายอาญามีบทกําหนดโทษท่ีต่ํามาก และ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ก็มีบทลงโทษเพียงระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ท้ังท่ีฟชชิ่งนั้นสงผลตอผูเสียหาย    

ผูประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจในวงกวาง อีกท้ังการทําฟชชิ่งเปนคดีท่ีมักไมมีประจักษพยานและหา

ตัวฟชเชอรไดยากทําใหโอกาสท่ีจะทําฟชชิ่งสําเร็จอยูในระดับสูง และประโยชนท่ีฟชเชอรมีโอกาส

ไดรับยอมสูงไปดวย แตหากพิจารณาตนทุนในการทําฟชชิ่งกลับต่ํามาก เพราะสามารถกระทําไดงาย 

มีการแบงงานกันทําและคาใชจายไมสูงในทางกลับกันเม่ือพิจารณาโทษปรับและโทษจําคุกกกลับอยูใน

ระดับต่ําเกินไป และการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กลับเปนการลดบทกําหนดโทษและลดคาปรับ อีกท้ัง เม่ือพิจารณา

บทลงโทษทางแพงก็เปนไปตามดุลยพินิจของศาลท่ีผูเสียหายจะตองนําสืบใหศาลเห็นถึงความเสียหาย

วามีมากนอยเพียงใด ตลอดจนยังไมมีการกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมไดจาก

คาเสียหายท่ีแทจริงอันเปนคาเสียหายเชิงลงโทษ โดยในกฎหมายตางประเทศรัฐนิวยอรก               

รัฐแคลิฟอรเนีย รัฐเทนเนสซี และรัฐยูทาหไดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการท่ีผูเสียหายมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมจากคาเสียหายท่ีแทจริงได ซ่ึงกฎหมายไทยควรมีการกําหนดพิจารณาแกไข

เพ่ิมโทษปรับเปนจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับ เนื่องจากเม่ือเวลาผานไปอัตราโทษปรับหากมี

การกําหนดจํานวนอาจมีการลดคาไปตามกาลเวลา  

ประการสุดทาย สิทธิในการดําเนินคดีของผูมีสวนเก่ียวของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการฟชชิ่ง

ไมไดมีเพียงแตผูเสียหายท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเจาของทรัพยเทานั้น แตยังคงมีบุคคลซ่ึง

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการอินเทอรเน็ต เจาของเว็บไซต เจาของเว็บเพจ หรือเจาของ
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เครื่องหมายการคาและหากพิจารณาแลวฟชชิ่งเปนความผิดท่ีกระทบตอสวนรวม ควรครอบคลุม     

ถึงอัยการและทนายความ และถือการการะทําดังกลาวเปนความผิดตอรัฐโดยตรง เพ่ือใหการบังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับฟชชิ่งไดประโยชนสูงสุดและรักษาไวซ่ึงระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังกาวสูยุค

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยางม่ันคงและปลอดภัย 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะนําประเทศไทยเขาสูยุคดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การให

ความรูความเขาใจตอประชาชนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการนําประเทศไปสูยุคดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมโดยประชาชนขาดความรูความเขาใจใชเทคโนโลยีอยางไมรอบคอบปราศจาก

ความระมัดระวังจะเปนการเปดโอกาสใหอาชญากรกออาชญากรรมดิจิทัลไดงายข้ึน ซ่ึงสําหรับกรณี  

ฟชชิ่งเปนธุรกรรมท่ีตอเนื่องหลายภาคสวนจึงควรเปนความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน โดยอาจแบงมาตรการออกเปน 2 มาตรการคือ 

มาตรการแรก เปนมาตรการทางกฎหมาย  

ภาครัฐควรบัญญัติกฎหมายใหเขาใจงาย ชัดเจน สามารถนําไปปรับใชไดจริงท้ังกระบวนการ

ยุติธรรม และมีการปรับปรุงกฎหมายท้ังระบบใหสอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือ

กฎหมายชัดเจนก็จะสามารถนําไปเปนตัวชี้วัดทางสถิติไดดียิ่งข้ึนและไมถูกนําไปปรับใชกับความผิด

ฐานอ่ืน ผูเขียนมีความเห็นวาควรนํากฎหมายตางประเทศของรัฐเทนเนสซีซ่ึงมีความสอดคลองกับการ

กระทําความผิดเก่ียวกับฟชชิ่งมาประยุกตเพ่ือปรับแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

ทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในการบังคับใชกับความผิดฐานฟชชิ่งใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงการ

กําหนดโทษใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปจจุบัน ดังท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตร 296 วางหลักไววาผูใดฝาฝน. . . ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทํา

ฝาฝนดังกลาว แตท้ังนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และเพ่ือบรรเทา

ความเสียหายและถือเปนการชดใชคาเสียหายในทางแพง106 จึงควรนําพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537  ในมาตรา 76 คาปรับท่ีไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดงเปนจํานวนก่ึงหนึ่ง แตท้ังนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนท่ีเกินจํานวนเงินคาปรับท่ีเจาของลิขสิทธิ์

หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น มาปรับใชดวย อนึ่งการกําหนดโทษผูเขียนพิจารณาจากอัตราโทษ

                                                           
106 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9892/2555 
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จําคุกและปรับตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดย

ผูเขียนเห็นวาควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 ท่ีบังคับใชกับฟชชิ่ง ดังนี้  

มาตรา …. เปนความผิดตามกฎหมายสําหรับบุคคลใดท่ีมีเจตนาท่ีจะหลอกลวงโดยปราศจาก

อํานาจหรือไดรับอนุญาตจากผูท่ีเปนเจาของหรือผูไดรับอนุญาต จากการสรางหนาเว็บเพจหรือ

เว็บไซตเพ่ือทําซํ้าหรือเลียนแบบท้ังหมดหรือบางสวนใดๆ ของเว็บไซตหรือเว็บเพจ หรือการใช

เครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ ชื่อ หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนในหนาเว็บ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะ

การกระทําฝาฝนดังกลาว แตท้ังนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยการหลอกลวงในการแสดงตัววาเปนบุคคล

อ่ืนโดยปราศจากอํานาจหรือไมไดรับอนุญาตจากบุคคลดังกลาวผานการใชอินเทอรเน็ต ขอความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารแบบไรสาย และ

เพ่ือรองขอ เรียกรอง หรือกระทําการใดๆ อันเปนการชักจูง เพ่ือใหผูอ่ืนเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือ

เอกสารสวนบุคคล หรือเพ่ือไดไปซ่ึงทรัพยสิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินไมเกิน

สองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝนดังกลาว แต

ท้ังนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายของบุคคล โดยไมมีอํานาจหรือไดรับอนุญาตจากบุคคลผู

ซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมีเจตนาท่ีจะหลอกลวง ในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้นเพ่ือตนเอง

หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนหรือเพ่ือจําหนายหรือแจกจายตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับเปนเงินไม

เกินสองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝนดังกลาว 

แตท้ังนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

คาปรับท่ีไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกผูเสียหายเปนจํานวนก่ึงหนึ่ง แตท้ังนี้ไมเปนการ

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผูเสียหายท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนท่ีเกินจํานวน

เงินคาปรับท่ีผูเสียหายไดรับแลวนั้น 

และเนื่องจากฟชชิ่งเปนการกออาชญากรรมท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และบางกรณีอาจมีฟช

เชอรหลายคนรวมกันทําโดยการแบงงานแบงข้ันตอนกัน ยิ่งทําใหเปนอุปสรรคในหาตัวผูกระความผิด

ทําไดยากข้ึน จึงควรมีคาปรับเพ่ิมเติมตามท่ีไดกลาวมาแลว โดยคาปรับเพ่ิมเติมอาจมีการนําเขาสู

กองทุนผูประสบปญหาจากฟชชิ่งเพ่ือบรรเทาความเสียหายของผูท่ีถูกฟชชิ่งในเบื้องตน ตลอดจนการ

ดําเนินคดีของผูเสียหายควรครอบคลุมไปถึงผูเสียหายท่ีไดรับผลกระทบท้ังหมดจากการทําฟชชิ่ง รวม

ไปถึงควรมีการบัญญัติกฎหมายใหภาคเอกชนผูใหบริการอินเทอรเน็ตและธนาคารมีหนาท่ีใหขอมูลแก

ประชาชนผูใชบริการทางอินเทอรเน็ตเพ่ือใหสามารถใชบริการไดอยางถูกตองปลอดภัยและใชความ



163 
 

ระมัดระวังไดอยางเหมาะสม ตลอดจนแจงเตือนแกผูใหบริการเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน สําหรับ

ประชาชนเพ่ือใหประชาชนผูใชบริการมีความตระหนักมากยิ่งข้ึนใหประชาชนผูใชบริการท่ีขาดความ

ระมัดระวังเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายทางการเงิน เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถปองกันใหเกิดความ

เสียหายนอยท่ีสุดหากใชความระมัดระวังอยางเพียงพอและไมกอใหเกิดผลกระทบกับบุคคลอ่ืน 

มาตรการท่ีสอง เปนมาตรการสงเสริมความรูความเขาใจ  

ภาครัฐและภาคเอกชน ใหความรูแกประชาชนผูใชบริการใหมีความรูความเขาใจและรูเทาทัน

ภัยของเทคโนโลยี เพราะหากประชาชนผูใชบริการไมหลงเชื่อฟชเชอรในการกรอกขอมูลสวนบุคคล

หรือสงมอบทรัพยสิน ยอมเปนไปไมไดท่ีฟชเชอรจะกระทําการไดสําเร็จ ซ่ึงในปจจุบันจะเห็นไดวาใน

สวนนี้มีการประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชบริการระวังฟชชิ่งมากยิ่งข้ึน และเนื่องจากการฟชชิ่งสงผล

ตอภาพลักษณขององคกร เอกชนควรใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยเพ่ือชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนตอ

ประชาชนผูใชบริการ สําหรับประชาชนผูใชบริการควรเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงการฟชชิ่ง ซ่ึงปจจุบันมี

การใหความรูอยางแพรหลาย ตัวอยางเชน 

1. พึงระวังจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีขอใหทานกรอกขอมูลสวนตัวทางการเงิน ผูสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสลวงมักจะขอใหทานกรอกขอมูล เชน รหัสประจําตัว (Username) รหัสผาน 

(Password) หมายเลขบัตรเครดิต โดยสวนใหญมักสงขอความท่ีแสดงความเรงดวน หรือผลเสียตางๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนหากทานไมตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นทันที จดหมายอิเล็กทรอนิกสลวงเหลานี้

มักจะไมระบุชื่อผูรับท่ีเจาะจง ซ่ึงตางจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสงมาจากสถาบันการเงินของทานท่ี

จะระบุชื่อผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจน 

2. ไมควรใชการเชื่อมโยงในจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาไปยังหนาเว็บไซตหากทานสงสัย

วาจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีทานไดรับเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสลวงหรือไม ทานควรติดตอองคกร

นั้นๆ ทางโทรศัพทหรือเขาสูเว็บไซตโดยตรงโดยการพิมพชื่อเว็บไซต (URL) ใหม 

3. กอนการสงขอมูลบัตรเครดิต หรือขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ ผานทางบราวเซอร ทานควรม่ันใจ

วาทานอยูในเว็บไซตท่ีถูกตองและปลอดภัย โดนทานสามารถตรวจสอบท่ีอยูของเว็บไซตท่ีปลอดภัย 

ซ่ึงจะข้ึนตนดวย “https://” ไมใชแค “http://” 

4. ติดตั้งโปรแกรมตานไวรัสและอัพเดทอยูเสมอ เพ่ือตรวจสอบหาไฟลผิดปกติท่ีมากับการ

สื่อสาร ทําหนาท่ีปองกันการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมพึงประสงคหรือการสื่อสารจากผูท่ีไมไดรับ

อนุญาต การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงระบบ (Patch) ก็สามารถปองกันผูลักลอบ (Hacker) หรือผูสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสปลอมได 

5. ควรเช็คขอมูลบัญชีบัตรเครดิตและใบแจงยอดบัญชีออนไลนเปนประจําอยางนอยเดือน

ละครั้ง ทานอาจจะพบจดหมายอิเล็กทรอนิกสหลอกลวงและปองกันผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันทวงที 
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6. หากทานผูอานพบเห็นเว็บไซตหลอกลวงซ่ึงมีจุดประสงคในการขโมยขอมูลสวนบุคคล 

สามารถแจงเหตุภัยคุกคามได ท่ีเจาของบริการเหลานั้น หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาท่ี 

report[@]thaicert.or.th ตลอด 24 ชั่วโมงหรือโทร 02-123-1212 ในเวลา 8.30-17.30 ทุกวันทํา

การ 
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รางฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว  

เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. ... 

 

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 

เหตุผล 

เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการ และการ

ดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตาม

คําสั่งท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆ เขาลวงรู

ขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบ

คอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิด

ความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือปองกัน และปราบปรามการกระทําดังกลาว 

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. .... 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซ่ึง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แหงกฎหมาย 

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณท่ีเชื่อมการทํางานเขาดวยกัน 

โดยไดมีการกําหนดชุดคําสั่งและแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผล

ขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ หรืออุดคําสั่ง บรรดาท่ีอยูในระบบ

คอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสันทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด

ของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น  

“ผูใหบริการ” หมายความวา 

(1) ผูใหบริการแกบุคคลท่ัวไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอ่ืน ท้ังนี้โดยผานทางระบบคอมพิวเตอรไมวาจะเปนการใหบริการในนามของ ตนเองหรือใน

นามหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

(2) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลตาม (1) 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็

ตาม 
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“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผู'ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ

นี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด 1  

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

มาตรา 5 ผูใดเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และ

มาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการ

เฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 7 ผูใดเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง โดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองหม่ืนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

มาตรา 8 ผูใดกระทําดวยประการใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ พ่ือดักรับไว ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น มิได

มีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามป 

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการดักรับขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งเฉพาะของเจาของ

ขอมูลคอมพิวเตอร 

มาตรา 9 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน โดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
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มาตรา 10 ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําใหการทํางานของระบบ คอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 11 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

(1) กอใหเกิดผลอันเปนความเสียหายแกขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลท่ัวไป ไมวาความ

เสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(2) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ

คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความ

ม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต

สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตาม (2) กอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือชีวิตของประชาชน ตอง

ระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 

มาตรา 12 ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา 13 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหผูอ่ืนเชื่อวา ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

เปนของบุคคลท่ีสามหรือจัดทําโดยบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะทําใหบุคคลท่ีสามนั้นหรือ

ประชาชนเสียหาย 

 

(2) นําเขาสระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน  

(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิด เก่ียวกับความ

ม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น ประชาชนท่ัวไปอาจ

เขาถึงได 

(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันมีลักษณะอันลามก และ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรํโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร ตาม (1) 

(2) (3) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ถาขอมูลคอมพิวเตอรอันลามกตาม (4) เปนภาพของบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสี่หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 14 ผูใหบริการผูใดรูถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 13 ในระบบ คอมพิวเตอรท่ีอยู

ในความควบคุมของตน และมิไดจัดการลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นในทันที ตองระวางโทษเชนเดียวกับ

ผูกระทําความผิดตามมาตรา 13 

มาตรา 15 ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีปรากฏเปน ภาพของผูอ่ืน 

และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส

หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดซัง หรือไดรับ

ความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง

ตายเสียกอนรองทุกขใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขํได และใหถือวาเปน

ผูเสียหาย 

 

หมวด 2  

พนักงานเจาหนาท่ี 

มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) สั่งใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใช เก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาว ใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ 

เฉพาะเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนไนการหาตัวผูกระทําความผิด 

(2) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรจากระบบคอมพิวเตอรท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอรขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจร ทาง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรือ อาจใชเปน

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด และ ในกรณีจําเปนจะ

สั่งบุคคลนั้นใหสงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได  

(4) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ี เก่ียวของกับการ

เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับ พนักงานเจาหนาท่ีใน

การถอดรหัสลับ 

(5) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร ผานระบบ

คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตท้ังนี้ไมรวมถึงเนื้อหาของขอมูลท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน 
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(6) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการ ท่ีตองเก็บตามมาตรา 24 หรือท่ีอยูใน

ความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(7) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ

รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(8) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆท่ีเ ก่ียวของกับการกระทําความผิด ตาม

พระราชบัญญัตินี้มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือ หลักฐานอ่ืนใด

ท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได 

มาตรา 17 การยึดหรืออายัดตามมาตรา 16(7) พนักงานเจาหนาท่ีตองทําหนังสือแสดงการ

ยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้โดยจะยึด

หรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคํารองตอศาล

อาญาเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตให ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

รวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เม่ือหมดความจําเปนท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาว

แลว พนักงานเจาหนาท่ีตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 18 การใชอํานาจตามมาตรา 16 ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเฉพาะเทาท่ีจําเปน

เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 16(2) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรสงสัย

วามีการกระทําความผิดตามมาตรา 9 และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของหรือ   

ผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามมาตรา 16(3) หรือ (5) แลว ตองบันทึกรายละเอียด

การดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการ แลวใหรายงานตอศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจหรือศาล

อาญาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ ในกรณีท่ีศาลเห็นวาการดําเนินการดังกลาวขัด

ตอวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ศาลจะสั่งระงับการดําเนินการนั้นก็ได 

มาตรา 19 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงค

รวมอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งหามจําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผู

ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลาย หรือแกโขขอมูลคอมพิวเตอร นั้นได หรือจะ

กําหนดเง่ือนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงค ดังกลาวก็ได 

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข เปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมเติม 

ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ท้ังนี้ เวนแตเปนชุดคําสั่งท่ีมุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางดน ตามท่ีรัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 20 หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 16 ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีแกผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาท่ี เก่ียวกับการ

ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของศาลในการพิจารณาคดี 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดใหอํานาจบุคคลใดในการเรียกเอกสารหลักฐานหรือขอมูลใดๆ หรือ

เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา เพ่ือประโยชนํในการดําเนินการตามกฎหมายนั้น และมิใชเปนกรณีตาม

วรรคสอง หามมิใหนํากฎหมายดังกลาวมาใชบังคับกับขอมูลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามมาตรา 16 

และกับพนักงานเจาหนาท่ี แลวแตกรณี 

พนักงานเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ ปรับไมเกินสี่

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา  21 พนัก งาน เจ าหน า ท่ี ผู ใ ดกระ ทํ า โดยประมาท เป น เหตุ ใ ห ผู อ่ื นล ว ง รู 

ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 16 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 22 ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ ขอมูลของ

ผูใชบริการ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามมาตรา 16 และเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลท่ีสาม ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 23 ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการท่ี

ไดมาเนื่องจากการกระทําความผิดตามมาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 จะรับฟงเปน

พยานหลักฐานในการดําเนินการใดๆ อันเปนโทษแกเจาของหรือผูครอบครองขอมูล ดังกลาวไมได 

มาตรา 24 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา สามสิบวัน

นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูใหบริการ

ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินสามสิบวันแตไมเกินเกาสิบวัน เปนกรณีพิเศษเฉพาะ

รายและเฉพาะคราวก็ได 

ในกรณีท่ีผูใหบริการมีสัญญาหรือขอตกลงในการใหบริการกับผูใชบริการ ผูใหบริการตองเก็บ

สัญญาหรือขอตกลงนั้นไวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีสัญญาหรือขอตกลงนั้นสิ้นอายุ 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด และเม่ือใดใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
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มาตรา 25 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ี หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน เจาหนาท่ีตาม

มาตรา 16 หรือมาตรา 19 หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด ตามมาตรา 19 ให

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสองแสนบาท และปรับเปน

รายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

ถาผูถูกสั่งใหชําระคาปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไมยอมชําระคาปรับ ใหนําบทบัญญัติ

เก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

เม่ือผูถูกสั่งใหชําระคาปรับไดชําระคาปรับทางปกครองแลว ใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปน

อันระงับ 

มาตรา 26 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจาก

เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและผานการอบรมหลักสูตร

ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 27 ในการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึง

เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 28 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการจับ ควบคุม คน สอบสวน และดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาท่ีเปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวน ดําเนินการไดเฉพาะตามท่ี

ไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรี มีอํานาจรวมกัน

กําหนดระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

นายกรัฐมนตรี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. 
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เรื่องเสร็จท่ี 257/2548 

 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. 

------------------- 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0503/14494 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2546 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี23 

กันยายน 2546 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. . . ..     

ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสวนราชการท่ีเก่ียวของ และ

ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 3 ไปพิจารณาแลว สง

ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 

ตอไป 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอให 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณา โดยมีผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงคมนาคม 

ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน 

ศาลยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทําบันทึกประกอบรางฯ ดังตอไปนี้ 

 

1. หลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เห็นวามี

สาระสําคัญดังนี้ 

1.  กําหนดความผิดเก่ียวกับการรักษาความลับ ความครบถวนและการทํางาน ของ

ขอมูลคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร ดังนี้ 

(1) กําหนดความผิดฐานเขาถึงโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ซ่ึงการเขาถึงนี้ หมายความ

ถึงกรณีท่ีมีการกําหนดรหัสผานเพ่ือปองกันมิใหบุคคลอ่ืนใชเครื่องคอมพิวเตอร และกรณี ผูกระทําผิด

ดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือใหไดรหัสผานมาและสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้น โดยตนเองนั่ง

อยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเอง และหมายรวมถึงกรณีท่ีบุคคลนั้นอยูหางโดย ระยะทางและสามารถ

เขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีตนเองตองการดวย โดยอาจ เปนการเขาถึง

ฮารดแวรหรือสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอรหรือขอมูลท่ีถูกบันทึกในระบบ คอมพิวเตอร ซ่ึง
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รางมาตรานี้ไดกําหนดใหการเขาถึงโดยมิชอบเปนความผิดแมผูกระทําจะมิไดมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือใหเกิด

ความเสียหายใดๆ ท้ังนี้ เพราะการกระทําดังกลาวสามารถกอใหเกิดความผิดฐานอ่ืนๆ ตามมาได

โดยงาย (รางมาตรา 5 และรางมาตรา 6) 

(2) กําหนดความผิดฐานลักลอบดักขอมูลคอมพิวเตอร เพ่ือคุมครองสิทธิสวนตัว ในการ

ติดตอสื่อสารทํานองเดียวกับการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสาร รูป

แบบเดิมท่ีหามการดักฟงโทรศัพทหรือการแอบบันทึกเทปลับ โดยการลักลอบดักฟงขอมูลนี้ หมายถึง 

การลักลอบดักขอมูลโดยวิธีการทางเทคนิคเพ่ือลักลอบดักฟง ตรวจสอบเนื้อหาสาระท่ีสื่อสารถึงกัน 

รวมท้ังแอบบันทึกขอมูลท่ีสื่อสารถึงกันดวย ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ตองมิใชขอมูลท่ีสงและเปดเผยให

สาธารณชนรับรูไดโดยผูกระทําตองมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือใหไดขอมูลคอมพิวเตอรนั้น จึงจะเปนความผิด 

(รางมาตรา 7) 

(3) กําหนดความผิดฐานรบกวนขอมูลคอมพิวเตอรและรบกวนระบบ คอมพิวเตอร เพ่ือ

คุมครองความครบถวนของขอมูล และเสถียรภาพในการใชงานหรือการใช ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีบันทึกเก็บไวบนสื่อคอมพิวเตอร (รางมาตรา 8 และ รางมาตรา 9) 

(4) กําหนดความผิดฐานใชอุปกรณในทางมิชอบ โดยกําหนดใหการผลิตจําหนาย 

แจกจาย หรือครอบครองอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับใชในการกระทําความผิด เชน อุปกรณสําหรับ 

เจาะระบบ รหัสผาน รหัสการเขาถึง แตไมรวมถึงอุปกรณท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการปกปองระบบหรือ 

ทดสอบระบบโดยมีอํานาจหรือไดรับอนุญาตใหกระทําไดโดยการแจกจายนั้นรวมถึงการสงขอมูลท่ี 

ไดรับใหผู อ่ืนอีกทอดหนึ่ง หรือการเชื่อมโยงฐานขอมูลเขาดวยกันเพ่ือใหสามารถเขาถึงอุปกรณ 

ดังกลาวโดยสะดวกดวย (รางมาตรา 11) 

(5) กําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดตามรางมาตรา 5 ถึงรางมาตรา 9 ให หนักข้ึน 

ในกรณีเปนการกระทําเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความม่ันคง ทาง

เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษเพ่ือบังคับการ ให

เปนไปตามกฎหมาย (รางมาตรา 10) 

2.  กําหนดการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดังนี้ 

(1) กําหนดความผิดฐานปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอร เพ่ือสรางความเทาเทียมกันและ

ขจัดชองวางของกฎหมายสําหรับความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารในระบบกระดาษ และการปลอม

แปลงขอมูลหรือขอความท่ีจัดทําข้ึนในระบบอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการรักษาความ

ปลอดภัยและความนาเชื่อถือของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอาจเปนการปลอมแปลงท้ังหมดหรือ

บางสวนรวมท้ังการลบหรือการยายขอมูลใหผิดไปจากเดิมโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก

ผูอ่ืนหรือประชาชน ถาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแทจริงเปน

ความผิด (รางมาตรา 12) 
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(2) กําหนดความผิดฐานฉอโกงทางคอมพิวเตอรในกรณีท่ีผูกระทําเจตนาทุจริต แกไข 

เปลี่ยนแปลง ลบขอมูลคอมพิวเตอร หรือนําขอมูลคอมพิวเตอรเขาสูหรือรบกวนการทํางานของ ระบบ

คอมพิวเตอร และโดยการกระทําดังกลาวทําใหไดประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน (รางมาตรา 13) 

3.  อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการเขาตรวจขอมูลคอมพิวเตอรในกรณีมีเหตุอัน

ควรสงสัยวานาจะมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีอํานาจ ดังนี้ 

(1) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร บน

ระบบคอมพิวเตอรหรือจากบุคคลท่ีเก่ียวของ 

(2) ในกรณีท่ีมีการเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร สั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับ 

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นทําการถอดรหัสลับ 

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระทําดังกลาวมา เพ่ือให

ถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ เอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถ เขาใจได 

(รางมาตรา 15) 

โดยในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือปองกันมิใหมีการใชอํานาจโดยมิชอบไดกําหนดให พนักงาน

เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวใหบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ (รางมาตรา 16) 

 

2. ความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 2.1  ขอสังเกตในชั้นตน 

2.1.1 กระทรวงการคลัง1 เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

2.1.2 กระทรวงพาณิชย2 เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

2.1.3 สํานักงานอัยการสูงสุด3 เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

2.1.4 สํานักงานศาลยุติธรรม4 เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

2.1.5 ขอสังเกตของกระทรวงการตางประเทศ5 

 

                                                           
1
 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 0319/14790 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2545 

2
 หนังสือกระทรวงพาณิชย ท่ี พณ 0210/2975 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2545   

3
 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส (สฝนผ.)0018/12732 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2545 

4
 หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ดวนท่ีสุด ท่ี ศย 016/29409 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2545 

5
 หนังสือกระทรวงการดางประเทศ ดวนท่ีสุด ท่ี กต 0602/1099 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 
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(1) พระราชบัญญัติฉบับนี้ควรกําหนดองคประกอบของความผิดและบท

กําหนดโทษใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือมิใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย 

(2) คําวา “โดยมิชอบ” ในรางมาตรา 5 รางมาตรา 6 รางมาตรา 7 ราง 

มาตรา 8 และรางมาตรา 9 ควรใชคําวา “โดยไมไดรับอนุญาต” หรือ “โดยทุจริต” แทน หรือมิฉะนั้น 

ควรเพ่ิมบทนิยามคําวา “โดยมิชอบ” ดวย 

(3) หมวด 1 ควรเพ่ิมความผิดฐานเอาขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ี ไดมาโดย

มิชอบ ไปใชในลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืนหรือประชาชนดวย เพ่ือเอาผิดกับผูท่ีซ้ือ

ขอมูลคอมพิวเตอรไปใช 

 (4) รางมาตรา 10 ควรรวมถึงการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรของ สถาบัน

การเงินและบริษัทท่ีออกบัตรเครดิตดวย 

(5) รางมาตรา 12 ควรเพ่ิมพฤติการณพิเศษวา “หรือหลงเชื่อวามิใช 

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแทจริงหรือไดมีผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแทจริง” 

(6) ควรกําหนดนิยามคําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” ใหชัดเจน 

2.1.6  ขอสังเกตของกระทรวงคมนาคม6 

(1) ควรมีนิยามคําวา “วิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ” และคําวา

“อิเล็กทรอนิกส” 

(2) รางมาตรา 8 ควรแกไขเปน “. . .แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ ดวย

วิธีการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท้ังหมดหรือแต บางสวน” 

(3) รางมาตรา 10 ควรเพ่ิมโทษใหสูงข้ึนอีกเนื่องจากเปนความผิดเก่ียวกับความ

ม่ันคงของรัฐ 

(4) ควรแกไขถอยคําในรางมาตรา 13 เพราะยังไมแสดงถึงความผิดฐาน ฉอโกง

ตามท่ีระบุในคําอธิบาย 

(5) ในหมวด 3 ควรบัญญัติเอาผิดกับพนักงานเจาหนาท่ีท่ีนําขอมูลท่ี เขาถึง

หรือยึดหรืออายัดไว แลวนําไปเผยแพรแกบุคคลอ่ืนโดยกําหนดใหตองรับโทษหนักข้ึนเปน 2-3 เทา 

(6) ควรมีการข้ึนทะเบียนผูใชและผูประกอบการดานคอมพิวเตอรโดยมี ศูนย

รวบรวมขอมูลตางๆ เปนองคกรอิสระ 

(7) ควรกําหนดฐานความผิดท่ีเปดกวางสําหรับความผิดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

                                                           
6
 หนังสือกระทรวงคมนาคม ดวนท่ีสุด ท่ี คค 0209.2/6527 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2545 
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2.1.7  ขอสังเกตของกระทรวงยุติธรรม7 

(1) ควรกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในสังกัดกรมสอบสวนคดี พิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม เปนผูมีอํานาจสืบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม จําตองให

รัฐมนตรีแตงตั้ง 

  (2)  ควรมีนิยามคําวา “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” 

  (3) คําวา “หนวยงานของรัฐท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษเพ่ือใชบังคับการ ให

เปนไปตามกฎหมาย” ในรางมาตรา 10 ยังไมชัดเจนวาหมายถึงหนวยงานใด 

  (4) ในการคนหรือยึดพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาท่ีควรระวังมิให 

ละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืนโดยไมจําเปน 

2.1.8 ขอสังเกตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ88 

  (1) ความผิดตามรางมาตรา 5 ควรกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความ ไดและ

ความผิดตามรางมาตรา 6 ควรกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความไดหากผูเสียหายยอมเสีย คาปรับ

ในอัตราข้ันสูง เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหาย 

  (2) ความผิดตามรางมาตรา 8 ควรมีอัตราโทษสูงกวาหรือเทากับ ความผิดตาม

รางมาตรา 9 และควรแกไขความวา “. . .หรือเพ่ิมเติมขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ท้ังหมดหรือแต

บางสวน. . .” เปน “. . .หรือเพ่ิมเติมขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท้ังหมดหรือแตบางสวน ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส. . .” เพ่ือความชัดเจน 

(3) รางมาตรา 9 ควรแกไขความวา “. . .อันเปนการรบกวนการทํางาน ของ

ระบบคอมพิวเตอร. . .” เปน “. . .อันเปนการรบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอรดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส. . .” 

  (4) ความผิดตามรางมาตรา 11 อาจมีปญหาในการบังคับใชเนื่องจาก การ

พิสูจนเจตนากระทําไดยาก เพราะผูตองหาอาจอางวาถูกกลั่นแกลง หรือไดรับขอมูลทางจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือถูกเจาะระบบ เปนตน 

  (5) ความผิดในรางมาตรา 12 ควรมีโทษมากกวาความผิดในรางมาตรา 8 และ

ควรแกไขขอความจาก “. . .ถาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแทจริง. . 

.” เปน “. . .หรืออาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแทจริง. . .” และควรเพ่ิม กรณี

                                                           
7
 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ดวนมาก ท่ี ยธ 0299/08249 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2545 

8
 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี ตซ 0002.41/11051 ลงวันท่ี 5 กันยายน 

2545 
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การแอบอางเปนบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสถาบัน สรางขอมูลหรือสงขอมูลไป ทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อ จน

อาจเกิดความเสียหาย 

  (6) ความผิดในรางมาตรา 13 ควรมีโทษสูงกวาความผิดในรางมาตรา 9  

  (7) รางมาตรา 14 วรรคแรก ควรเพ่ิมประเด็นการเชื่อมโยง (link) ไปยังแหลง

อ่ืน และวรรคสองควรเพ่ิมเติมการมีสิ่งลามกอนาจารเด็กไวในครอบครอง 

  (8) รางมาตรา 15 หากผูใหบริการหรือผูท่ีเก่ียวของไมใหความรวมมือหรือ มีผู

หนวงเหนี่ยว ขัดขวาง จะมีโทษสถานใด หรือเพียงขัดคําสั่งเจาพนักงานเทานั้น และใน (1) ควร 

รวมถึงขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีใชบริการนั้นดวย เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีใชติดตอ (Call 

ID) 

  (9) ควรใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีความรูหรือมีหนาท่ีโดยตรงในเรื่องนี้รวม เปนเจา

พนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

  (10) หากมีหลักฐานทางระบบคอมพิวเตอรอันนาเชื่อวาบุคคลใดได กระทํา

ความผิดควรกําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําความผิดเชนเดียวกับกฎหมายวาดวย การ

พนัน เพราะหาประจักษพยานไดยาก 

  (11) ควรใหเจาบาน บริษัท องคกร หรือสถาบันท่ีเกิดการกระทําผิดรวม รับ

ผิดในทางแพงดวยในกรณีท่ีไมอาจสืบทราบไดชัดเจนวาบุคคลใดในท่ีนั้นๆ เปนผูกระทําความผิด 

  (12) ควรกําหนดโทษในทางปกครองกรณีผูตองหาเปนเด็กหรือเยาวชน เชน 

ใหทําประโยชนตอสังคม หามใชระบบคอมพิวเตอร 

  (13) ควรกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผูใหบริการ อินเทอรเน็ต 

(ISP) ปดก้ันไมใหมีการเปดดูเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะสมได และควรมีคณะกรรมการพิจารณาวา

เว็บไซตใดมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมหรือไม 

  (14) ควรบัญญัติใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความ

อาญามีอํานาจเชนเดียวกับเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  

2.1.9  ขอสังเกตของสมาคมธนาคารไทย99 

  (1) ผูรับผิดชอบงาน IT ของธนาคาร โดยเฉพาะ System Administrator  

  ซ่ึงมีหนาท่ีเขาไปในระบบคอมพิวเตอร จะมีความเสี่ยงตอการกระทําท่ีบัญญัติ

เปน ความผิดตามรางพระราชบัญญัตินี้ จึงควรระบุหลักการและเหตุผลของกฎหมายใหชัดเจนมาก

ท่ีสุด เพ่ือจะไดตีความไดถูกตอง 
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  (2) ควรระบุสิทธิและหนาท่ีของผูทําหนาท่ี System Administrator และ 

Chief Information Officer ไวดวย 

  (3) เสนอใหมีการกําหนดนิยามคําวา “โดยมิชอบ” ใหหมายความวา การ 

เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรและหรือระบบคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต หรือมิไดรับมอบหมาย หรือ

โดยไมมีอํานาจหนาท่ี 

  (4) เพ่ือใหครอบคลุมถึงเครือขาย (Network) จึงควรกําหนดนิยามคําวา 

“ระบบคอมพิวเตอร” ใหหมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณรวมท้ังเครือขายท่ีเชื่อมการทํางานเขา 

ดวยกันโดยไดมีการกําหนดอุดคําสั่งและแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดย 

อัตโนมัติ 

  (5) เพ่ิมบทมาตราท่ีกําหนดใหความผิดตามรางมาตรา 5 ถึงมาตรา 8 หากมิใช

การกระทําตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 10 เปนความผิดอันยอมความได เพราะในบางกรณีคูกรณีหรือ

ผูเสียหายอาจไมตองการฟองรองเปนคดี 

  (6) การท่ีผูบริหารมีหนาท่ีดูแลงานดาน IT และเขาดู e-mail ของ 

ผูใตบังคับบัญชา หรือ Scan e-mail ของพนักงาน หรือสั่งใหผูรับจางเขาไปตรวจสอบและขจัด Virus 

ในระบบ จะถือเปนความผิดตามรางมาตรา 7 หรือไม 

2.1.10  ขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 310 

  (1) ควรตองเพ่ิมประเด็นตามขอสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเก่ียวกับการกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนมี อํานาจ

สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (2) ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยง ความเหมาะสมและสอดคลองกับการ 

บังคับใชกฎหมายฉบับนี้กับกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ ใหเปนสากล ท้ังในกรณีอาชญากรรมขามชาติ 

และการกอการราย 

  (3) ประเด็นการข้ึนทะเบียนผูใชคอมพิวเตอร ควรดูใหรอบคอบวาเหมาะสม

หรือไม เพียงใด 

  (4) สมาคมธนาคารไทยแสดงความกังวลวารางพระราชบัญญัตินี้อาจ สงผล

กระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบได  
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 2.2 ความเห็นในชั้นท่ีสุด 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดดําเนินการตรวจพิจารณาราง พระราชบัญญัติ

ดังกลาว โดยไดพิจารณาทบทวนบางประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงาน

ศาลยุติธรรมเสร็จเรียบรอยแลว โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงาน

ปลัดกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง) สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดใหความเห็นชอบในการแกไข

เพ่ิมเติม 

 

3. สาระสําคัญของรางกฎหมายท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอรางฯ ใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ตรวจพิจารณา และในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเสนอขอแกไขรางมาตรา 15 เดิม เก่ียวกับอํานาจ ของ

พนักงานเจาหนาท่ีท้ังมาตรา ดังนี้ 

 (1) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการคนเคหสถาน สถานท่ีหรือ ยานพาหนะใด ๆ 

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา ความผิด (ราง

มาตรา 14/1) 

 (2) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบหรือเขาถึงระบบ คอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนหลักฐานหรือ คาดหมายไดวาจะ

เปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดโดยมีอํานาจดังนี้ 

 (ก) สั่งใหผูครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอรสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรให

พนักงานเจาหนาท่ี (รางมาตรา 15(1)) 

  (ข) ปองกันมิใหมีการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร (รางมาตรา 15(2)) 

  (ค) ทําการเคลื่อนยายหรือโอนขอมูลคอมพิวเตอร ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร รวมท้ัง

การดําเนินการใดๆ เพ่ือรักษาความถูกตองแทจริงของขอมูลคอมพิวเตอร (รางมาตรา 15(3) (4) และ 

(5)) 

  (ง) สั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับระบบหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีใชปองกันการเขาถึงใหขอมูลท่ี

จําเปนในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการเขารหัสลับทําการ

ถอดรหัสลับ (รางมาตรา 15(6) และ (7)) 

  (จ) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร รวมท้ังสั่งให ผู

ใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีอยูในความครอบครองของผูบริการ ซ่ึงมิใชเนื้อหา หรือ

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (รางมาตรา 15(8) และ (9)) 
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  (ฉ) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ เอกสาร 

ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได (รางมาตรา 15(9)) 

 (3) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคําขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัด เพ่ือมีคําสั่ง

ใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอรเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรหรือ ขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวน (รางมาตรา 15/1) 

 (4) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจรวบรวมหรือบันทึกขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร

โดยพนักงานเจาหนาท่ีเอง หรือสั่งใหผูใหบริการใชวิธีการทางเทคนิคในการรวบรวม โดย ผูใหบริการ

ตองปกปดการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีไวเปนความลับ (รางมาตรา 15/2) 

 (5) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคําขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัด เพ่ือมีคําสั่ง

อนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา เครื่องมือหรือ

อุปกรณในการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร ถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการ กระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รวมท้ังกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการใหศาลท่ีใหการ อนุญาต

ทราบดวย (รางมาตรา 15/3) 

 เม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เสร็จแลว 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวไป จัด

สัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย ท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีท้ังวิศวกรและสายงานดานวิทยาการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ นักธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมมนาดังกลาวเสนอ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และเม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) พิจารณาเสร็จแลว สํานักงานฯ ไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานศาลยุติธรรมไดมีขอสังเกตในบางประเด็น สํานักงานฯ จึง 

เสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาทบทวนตามขอสังเกตดังกลาว ซ่ึงผลการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. สรุปสาระสําคัญของรางฯได

ดังนี้ 

3.1 ตัดหลักการในบางเรื่องออก 

 (1) ตัดหลักการในรางมาตรา 10 ซ่ึงกําหนดใหการกระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึง

มาตรา 9 ซ่ึงเปนการกระทําเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือของหนวยงานของรัฐท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษเพ่ือใชบังคับให

เปนไปตามกฎหมาย มีโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้นๆก่ึงหนึ่งออก เนื่องจากการ กําหนด

ขอความในลักษณะนี้อาจเกิดปญหาในการตีความไดวากรณีอยางไรเปนการกระทําท่ีกระทบตอ ความ
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ม่ันคงดังกลาว อีกท้ังอัตราโทษท่ีกําหนดไวในแตละมาตราคอนขางสูงอยูแลว จึงไมมีความ จําเปนตอง

กําหนดหลักการตามรางมาตรา 10 ไวอีก 

 (2) ตัดหลักการในรางมาตรา 13 ซ่ึงกําหนดความผิดฐานฉอโกงทาง คอมพิวเตอรออก 

เนื่องจากเจตนารมณของรางมาตรานี้เปนการกําหนดความผิดสําหรับการกระทํา  ใดๆอันเปนการ

รบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร และโดยการกระทําดังกลาวทําใหไดประโยชนในลักษณะท่ี

เปนทรัพยสิน เชน การสรางโปรแกรมปดเศษสตางค (Salami technique) จากระบบคอมพิวเตอร

ของธนาคารหรือสถาบันการเงินเพ่ือนําเชาบัญชีตนเอง แตโดยท่ีองคประกอบ ความผิดของรางมาตรา

นี้สามารถแยกเปน 2 กรณี คือ (1) การทุจริตแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

และ (2) การนําขอมูลคอมพิวเตอรเขาสูระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิด การรบกวนการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนความผิดตามรางมาตรา 9 (รางมาตรา 8 เดิม) และรางมาตรา 10 (ราง

มาตรา 9 เดิม) อยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดความผิดตามมาตรา นี้ไวอีก 

 (3) ตัดหลักการในรางมาตรา 14/1 ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ คน

เคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ ออกเนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเพียงพอแลวจึงไมมีเหตุ 

จําเปนตองกําหนดอํานาจดังกลาวไวอีก 

 (4) ตัดหลักการในรางมาตรา 15(2) เดิม ซ่ึงกําหนดวา “ปองกันมิใหมีการเขาถึงซ่ึง

ระบบคอมพิวเตอรหรือสวนหนึ่งสวนใดของอุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอร”ออกเนื่องจากไมมีความ

จําเปนตองกําหนดไว อีกท้ังการปองกันการเขาถึงอุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอรอาจเปนการปองกันมิ

ใหมีการเขาถึงแผนดิสกหรืออุปกรณอ่ืนทํานองเดียวกันซ่ึงกระทําไดยากเพราะอุปกรณ ดังกลาว

สามารถเคลื่อนยายไดโดยงายหากจะปองกันตองทําการยึดซ่ึงมิใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

 (5) ตัดหลักการในรางมาตรา 15(3) ซ่ึงกําหนดอํานาจในการเคลื่อนยายหรือ โอน

ขอมูลคอมพิวเตอรออก เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ยึดอายัดระบบคอมพิวเตอรอยูแลวจึงไมมีความจําเปนตองกําหนดอํานาจดังกลาวไวอีก 

 (6) ตัดหลักการในรางมาตรา 15(5) ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนา ท่ีมี อํานาจ 

ดําเนินการใดๆ เพ่ือรักษาความถูกตองแทจริงของขอมูลคอมพิวเตอรอ่ืนใดท่ีเก่ียวของออก เนื่องจาก 

การดําเนินการดังกลาวเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการไดขอมูลคอมพิวเตอรมาแลวซ่ึง 

พนักงานเจาหนาท่ีแตละคนยอมมีวิธีการในการรักษาความถูกตองแทจริงของขอมูลคอมพิวเตอรนั้น 

เพ่ือความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดอํานาจดังกลาวไวอีก 

 (7) ตัดหลักการในรางมาตรา 15(6) ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี อํานาจสั่งให

บุคคลซ่ึงเก่ียวของกับระบบหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีใชสําหรับปองกันการเขาถึงระบบ คอมพิวเตอรหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรใหขอมูล หรือขอเท็จจริงใดๆ อันจําเปนตองใชเพ่ือใหพนักงาน เจาหนาท่ีสามารถ

เขาถึงระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอรนั้นไดออก เนื่องจากการใหอํานาจ ดังกลาวแก
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พนักงานเจาหนาท่ีไปบังคับบุคคลภายนอกใหกระทําการซ่ึงบางครั้งเจาของหรือ ผูครอบครอง

ขอมูลคอมพิวเตอรอาจไมยินยอม จะกระทบตอสิทธิในขอมูลสวนบุคคลซ่ึงปจจุบันสังคมใหความ

คุมครองมากข้ึน การใหอํานาจดังกลาวเปนการใหอํานาจมากเกินความจําเปนจึงไมสมควรกําหนดไว 

 (8) ตัดหลักการในรางมาตรา 15/2 ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ รวบรวม

หรือบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรโดยพนักงานเจาหนาท่ีนั้นเอง หรืออาจสั่งใหผูให บริการใช

วิธีการทางเทคนิคในการรวบรวมหรือบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือใหความ รวมมือกับ

พนักงานเจาหนาท่ีในการดําเนินการดังกลาวออก เนื่องจากเปนการใหอํานาจในการดัก ขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรของผูใชบริการในขณะท่ีมีการติดตอลื่อสารกัน หากบัญญัติไมชัดเจน อาจสงผลเปน

การสงเสริมใหมีการดักขอมูลสวนบุคคล และอาจมีการใชอํานาจเกินเลยไปถึงการดัก เนื้อหาของการ

ติดตอสื่อสารของผูใชบริการได ซ่ึงในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อวามีผูกระทํา ความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได พนักงานเจาหนาท่ีสามารถ ใชอํานาจตาม

รางมาตรา 16 ดําเนินการไดอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดอํานาจตามมาตรานี้ ไวอีก 

 (9) ตัดหลักการในรางมาตรา 15/3 ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคําขอ ฝายเดียว

ตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดเพ่ือมีคําสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงระบบคอมพิวเตอรฯ ออก และได

กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรตามมาตรา 16(7) ไวแทน 

 (10)  ตัดหลักการในรางมาตรา 17 เดิม ซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนา ท่ีตาม 

พระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาออก เนื่องจากไดมีการกําหนดให 

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และเปน 

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว จึงไมมีความจําเปนตองกําหนด 

มาตรานี้ไวอีก 

3.2 แกไขเพ่ิมเติมสาระสําคัญในบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติดังกลาวและ พิจารณา

ขอสังเกตของหนวยงาน สรุปไดดังนี้ 

 (1) การกําหนดชื่อพระราชบัญญัติ (รางมาตรา 1) 

 โดยท่ีสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตินี้เปนการกําหนดฐานความผิดสําหรับ บุคคลท่ี

กระทําความผิดตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรโดยตรง มิได มุ ง ถึงกรณีท่ีใช 

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อีกท้ังชื่อของราง 

พระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นไมสะทอนถึงเจตนารมณของรางกฎหมายนี้เทาท่ีควร จึงไดแกไขชื่อของ

รางพระราชบัญญัติจาก “รางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ....” เปน 

“รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....” เพ่ือใหเกิดความ 

ชัดเจน และสอดคลองกับเจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมาย 
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 (2) การกําหนดวันใชบังคับ (รางมาตรา 2) 

 รางเดิมกําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) 

พิจารณาแลวเห็นวากฎหมายท่ีกําหนดโทษทางอาญานั้น ควรใหมีผลใชบังคับในทันทีท่ีกฎหมาย

ประกาศใช สวนจะใชกับผูใหบริการประเภทใดและเม่ือใดใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา (รางมาตรา 24) 

 (3) แกไขบทนิยามคําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” ใหหมายความเฉพาะ ขอมูลคอมพิวเตอร

ท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลไดเทานั้น ท่ีจะไดรับความ

คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ สวนขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในแผนดิสกหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีมิไดมีการ

เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร หากมีการทําใหเกิดความเสียหายหรือมีการนําขอมูล ดังกลาวไปจาก

เจาของขอมูลยอมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและไดแกไขถอยคําในบทนิยามคําวา 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ไดเพ่ิมบทนิยามคําวา “ผูใหบริการ ” และ “ผูใชบริการ” เพ่ือ ประโยชนใน

การกําหนดหนาท่ีของผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (รางมาตรา 24) โดย

กําหนดใหผูใหบริการท่ีจะตองมีหนาท่ีดังกลาวไว 2 ประเภท คือ (1) ผูซ่ึง ใหบริการแกบุคคลท่ัวไปใน

การเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอ่ืนโดยผานระบบคอมพิวเตอร และ (2) 

ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคล ตาม (1) โดยผูใหบริการตาม (1) จะ

มีความหมายรวมถึงบุคคลท่ีรับจางบุคคลอ่ืนในการสราง โปรแกรมเพ่ือใหมีการเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร และผูใหบริการโทรศัพทและโทรคมนาคมดวย ท้ังนี้ เพราะในการสืบหาตัวผูกระทําผิด

จําเปนตองหาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการโทรศัพท และโทรคมนาคม เพ่ือจะได

ทราบเสนทางการติดตอสื่อสารท่ีชัดเจน ซ่ึงการใหอํานาจดังกลาวไมรวมถึงขอความท่ีบุคคลมีติดตอถึง

กัน โดยผูใหบริการตามนิยามนี้ไมรวมถึงผูใหบริการในระบบอินทราเน็ตซ่ึงใชภายในองคกรเทานั้น 

เพราะโดยเจตนารมณของกฎหมายนี้มิไดดองการบังคับผูดูแล ระบบอินทราเน็ตใหมีหนาท่ีในการเก็บ

รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (รางมาตรา 3) 

 (4) แกไขมาตรารักษาการ โดยตัดอํานาจของรัฐมนตรีในการออกระเบียบและ ประกาศ

ออก เนื่องจากในรางพระราชบัญญัตินี้ไมไดใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกระเบียบไว สวน กรณีของ

การออกประกาศนั้น เม่ือมีมาตราเฉพาะระบุอํานาจไวชัดเจนแลวจึงไมจําเปนตองกําหนด อํานาจ

ท่ัวไปไวในมาตรารักษาการอีก (รางมาตรา 4) 

 (5) แกไขหมวด 1 จาก “หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับการรักษาความลับ ความ ครบถวน 

และการทํางานของขอมูลคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร” เปน “หมวด 1 ความผิด เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร” และไดรวมบทบัญญัติในหมวด 2 มาไวในหมวดเดียวกันท้ังหมด เนื่องจากฐานความผิด
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ท่ีกําหนดไวในหมวด 1 และหมวด 2 เปนความผิดท่ีกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรและระบบ

คอมพิวเตอรท้ังสิ้น 

 (6) แกไขรางมาตรา 5 ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยยังคงหลักการตามรางท่ี กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอมา และไดกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังไดกําหนดให ความผิด

ตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได เนื่องจากการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของบุคคล อ่ืนอาจ

เกิดความเสียหายเพียงเล็กนอย หรืออาจเปนการกระทําของผูปกครองหรือบุคคลใกลชิดโดยมี เหตุผล

อันสมควร หากกําหนดเปนความผิดเด็ดขาดอาจเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายได 

 นอกจากนี้ไดเพ่ิมหลักการโดยกําหนดใหบุคคลท่ีลวงรูมาตรการปองกันการ เขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรท่ีบุคคลอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการนั้นไปเปดเผยในประการ ท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายแกบุคคลอ่ืนเปนความผิดตามรางมาตรา 6 ท้ังนี้ เพราะการท่ีบุคคลใดลวงรู มาตรการ

ดังกลาวไมวาจะรูมาโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย หากนําไปเปดเผยจะกอใหเกิดความ เสียหาย

แกเจาของระบบคอมพิวเตอรได 

 (7) แกไขรางมาตรา 6 เดิม โดยกําหนดใหการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมี มาตรการ

ปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตนเปนความผิดเพียงกรณี เดียวโดย

กําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและตัดความผิดในกรณีท่ีมีการเก็บหรือสงไปท่ีอ่ืนใน ระยะไกล

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสออก เนื่องจากความผิดตามกรณีหลังนี้เปนความผิดในการ เขาถึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะอยูแลว (รางมาตรา 7) 

 (8) แกไขรางมาตรา 7 เดิม โดยเพ่ิมหลักการในวรรคแรกวา “และ ขอมูลคอมพิวเตอร

นั้นมิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได” เนื่องจากการดัก

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น อาจเปนการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงใหอํานาจแก พนักงานเจาหนาท่ี

เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือประโยชนของประชาชน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว ยอมไมเปน

ความผิด จึงไดแกไขใหชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังไดเพ่ิมหลักการในวรรคสอง โดยกําหนดวา “ความในวรรค

หนึ่งไมใชบังคับกับกรณีท่ีเปนการดักรับขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งเฉพาะของเจาของขอมูล” 

เนื่องจากในปจจุบันธุรกิจบางประเภทซ่ึงเปนเจาของขอมูลไดทําสัญญาวาจางบุคคล อ่ืนใหทําการดัก

ขอมูลของตน และตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอรหรือทําการคัดเลือกขอมูลท่ีไมจําเปน ออกไปกอนท่ีจะ

สงไปถึงตนเองในกรณีเชนนี้เปนการกระทําโดยความยินยอมของเจาของขอมูลยอมไมเปนความผิด 

(รางมาตรา 8) 

 (9) แกไขรางมาตรา 8 เดิม ซ่ึงกําหนดความผิดในกรณีทําใหขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน

หรือประชาชนเสียหาย ถูกทําลาย หรือถูกแกไข เชน การปลอยไวรัสใหชัดเจน และเหมาะสมยิ่งข้ึน 

โดยยังคงหลักการตามรางท่ีเสนอมา รวมท้ังไดกําหนดใหความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอม

ความได เพ่ือใหผูเสียหายมีสิทธิเลือกวาจะดําเนินคดีหรือไมหากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กนอย 
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โดยผูกระทําจะมีความผิดเม่ือมีการกระทําโดยมิชอบทําใหขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนเสียหาย 

หากเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายหรือเปนการกระทําของนักคอมพิวเตอรท่ีดีเพ่ือประโยชน

ของประชาชนไมเปนความผิด สวนกรณีท่ีมีการนําขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนมาศึกษาดวยการ

คัดลอกขอมูลมาแลวจึงทําการแกไขเปลี่ยนแปลง นั้น มิไดเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรของ

บุคคลอ่ืนโดยตรงไมเปนความผิดตามมาตรานี้ (รางมาตรา 9) 

 (10)  แกไขรางมาตรา 9 เดิม ซ่ึงกําหนดใหการกระทําอันเปนการรบกวนการ ทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรเปนความผิด โดยกําหนดผลของการกระทําใหซัดเจนยิ่งข้ึนวา “ผูใด กระทํา

ดวยประการใดๆ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนถูกระงับ ชะลอ หรือ ขัดขวาง 

หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได” โดยยังคงหลักการตามรางฯ ท่ีเสนอมา (รางมาตรา 10) 

 นอกจากนี้ไดเพ่ิมหลักการในกรณีท่ีการกระทําตามรางมาตรา 9 และรางมาตรา 10 

กอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลท่ัวไปไมวาจะเกิดผลในทันทีหรือใน ภายหลัง 

หรือจะเ กิดพรอมกันหรือไม  เนื่องจากผู กระทําอาจมีการตั้ ง โปรแกรมเ พ่ือให เ กิดผลกับ 

ขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนในภายหลังหรือเกิดกับบุคคลหลายคนพรอมกัน โดยผูกระทําจะมี 

ความผิดเม่ือเกิดความเสียหายแกบุคคลท่ัวไป (รางมาตรา 11(1)) กรณีเปนการกระทําโดยประการ ท่ี

นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความ ม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ หรือการบริการ 

สาธารณะ หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชน 

สาธารณะ เ พ่ือ ให ครอบคลุ มกร ณี ท่ี มีการกระ ทําความผิ ดต อระบบคอมพิว เตอร หรื อ 

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีใชควบคุมการทํางานของระบบบริการสาธารณะ เชน ระบบประปา เปนตน (ราง 

มาตรา 11(2)) รวมท้ังกําหนดความผิดในกรณีท่ีการกระทําตามรางมาตรา 11(2) เปนการ กอใหเกิด

อันตรายตอรางกายหรือชีวิตของประชาชน โดยกําหนดโทษใหสูงข้ึน ท้ังนี้ เพราะการกระทํา ความผิด

ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงและสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก (รางมาตรา 

11) 

 (11)  แกไขรางมาตรา 11 เดิม ซ่ึงกําหนดความผิดฐานใชอุปกรณโดยมิชอบ เปน

ความผิดฐานจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 

เนื่องจากลักษณะของการกระทําความผิดดังกลาว อาจสงผลกระทบตอนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความ 

สนใจดานคอมพิวเตอรและทําการสะสมโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอรโดยมิไดมีเจตนากระทําผิดตอง 

รับโทษ จึงไดมีการแกไขหลักการในรางมาตรา 11 โดยกําหนดใหเปนความผิดเฉพาะกรณีท่ีจําหนาย 

หรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 10 

แทนรางฯ ท่ีเสนอมา (รางมาตรา 12) 
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 (12)  แกไขรางมาตรา 12 เดิม ซ่ึงกําหนดความผิดฐานปลอมขอมูล คอมพิวเตอรโดย

กําหนดลักษณะของการกระทําใหชัดเจนยิ่งข้ึน (รางมาตรา 13(1)) รวมท้ังไดเพ่ิม หลักการเก่ียวกับ

การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับ ความ

ม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา ขอมูลอันลามก และการเผยแพรหรือ สงผานซ่ึง

ขอมูลตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยนํารางมาตรา 14 เดิม มาบัญญัติรวมไวในมาตรา เดียวกัน (ราง

มาตรา 13) 

 (13)  ไดเพ่ิมหลักการในรางมาตรา 12 เดิม โดยกําหนดใหผูใหบริการซ่ึงรูถึง การกระทํา

ดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน หากมิไดจัดการลบ ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

ในทันที คือ ในโอกาสแรกท่ีรูและสามารถจัดการลบไดเปนความผิด โดย ผูใหบริการจะมีความผิดเม่ือ

รูวามีขอมูลท่ีเปนความผิดตามรางมาตรา 13 อยูในระบบคอมพิวเตอร ของตน ดังนั้นแมวาจะมี

ขอมูลคอมพิวเตอรเขาสูระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการเปนจํานวนมาก หากผูใหบริการไมรูก็ยังไม

มีความผิด (รางมาตรา 14) 

 (14)  ไดเพ่ิมหลักการในกรณีท่ีมีการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปน ภาพของ

ผูอ่ืน และภาพนั้นเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

วิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับ ความ

อับอาย โดยกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได รวมท้ังกําหนดบุคคลผูมีอํานาจรองทุกข แทน

ผูเสียหายในกรณีผูเสียหายตายเสียกอนรองทุกขเชนเดียวกับความผิดฐานหม่ืนประมาทดวยการ 

โฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา และหากการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย 

ผูเสียหายก็สามารถฟองในความผิดฐานนั้นไดอีก (รางมาตรา 15) 

 (15)  แกไขรางมาตรา 15 วรรคหนึ่ง เดิม โดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี อํานาจ

ดําเนินการตางๆ ได เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 

16) ท้ังนี้ไดแกไขความในแตละอนุมาตราเพ่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึนดังนี้ 

   (ก) แกไขรางมาตรา 15(1) เดิม โดยกําหนดเง่ือนไขในการใชอํานาจวา “ท้ังนี้ 

เฉพาะเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการหาตัวผูกระทําความผิด” เนื่องจากอํานาจตาม อนุมาตรานี้

เปนการบังคับใหบุคคลตองกระทําการจึงควรมีขอบเขตท่ีชัดเจน โดยยังคงหลักการตาม รางฯเดิม ซ่ึง

กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งใหสงขอมูลไดเฉพาะขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในระบบ คอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเทานั้น (รางมาตรา 16(1)) 

   (ข) แกไขรางมาตรา 15(4) เดิมซ่ึงกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี อํานาจในการ

ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยกําหนดเหตุในการใชอํานาจไดเฉพาะ กรณีท่ีระบบ

คอมพิวเตอรนั้นมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา 16(2)) 
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   (ค)  เพ่ิมหลักการใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจสอบหรือเขาถึง ระบบ

คอมพิว เตอร  ข อ มูลคอมพิวเตอร  ขอ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือ อุปกรณ ท่ี ใช เ ก็บ 

ขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทํา 

ความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด และในกรณีจําเปนจะสั่งใหบุคคลนั้นสงมอบ 

ขอมูลคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได ท้ังนี้ เพ่ือมิใหการกระทําของพนักงานเจาหนาท่ีเปน 

ความผิด (รางมาตรา 16(3)) 

   (ง) แกไขรางมาตรา 15(7) เดิม ท่ีกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี อํานาจสั่งให

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการเชารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือให ความรวมมือ

กับพนักงานเจาหนาท่ีในการถอดรหัสลับ โดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ถอดรหัสลับเอง

กอน หากไมสามารถดําเนินการไดจึงสั่งบุคคลอ่ืนกระทําการแทน เนื่องจากในปจจุบัน มีการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลมากข้ึน การดําเนินการใดท่ีกระทบตอขอมูลสวนบุคคลจึงตองมีกฎหมายกําหนดให

ชัดเจน (รางมาตรา 16(4)) 

   (จ) แกไขรางมาตรา 15(8) เดิม ท่ีกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี อํานาจเรียก

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ คอมพิวเตอร โดย

กําหนดเง่ือนไขวา “แตท้ังนี้ไมรวมถึงเนื้อหาของขอมูลท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน” ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหมี

การดังฟงโทรศัพทซ่ึงเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล (รางมาตรา 16(5)) 

   (ฉ) แกไขรางมาตรา 15(9) เดิม ท่ีกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งให ผู

ใหบริการสงมอบขอมูลของผูใชบริการ เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีปรากฏในสัญญาและเปน 

ขอมูลเดียวกับขอมูลท่ีกฎหมายกําหนดใหผูใหบริการมีหนาท่ีตองเก็บตามรางมาตรา 24 จึงไม 

จําเปนตองกําหนดรายละเอียดไว (รางมาตรา 16(6)) 

   (ช) เ พ่ิมหลักการใหพนักงานเจ าหนา ท่ี มี อํ านาจยึดหรืออายัดระบบ 

คอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือปองกันมิใหมีการใชอํานาจเกินสมควร (รางมาตรา 16(7)) 

   (ซ) แกไขรางมาตรา 15(10) เดิม ท่ีกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี หนังสือ

สอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ เอกสาร ขอมูล หรือ หลักฐาน

อ่ืนใด ใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยยังคงหลักการตามรางท่ีเสนอมา 

 (16)  เพ่ิมหลักการใหพนักงานเจาหนาท่ีตองทําหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด มอบให

เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรไวเปนหลักฐาน โดยกําหนดระยะเวลาไวไมเกิน สามสิบ

วัน แตในกรณีจําเปนสามารถยื่นคํารองตอศาลอาญาเพ่ือขยายเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน และ เม่ือ

หมดความจําเปนใหสงคืนหรือถอนการอายัดโดยพลัน รวมท้ังกําหนดใหหนังสือแสดงการยึดหรือ 
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อายัดเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเหตุท่ีกําหนดใหยื่นคํารองตอศาลอาญาเพียงแหงเดียว 

เพ่ือใหสามารถควบคุมดุลพินิจของศาลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน (รางมาตรา 17) 

 (17) เพ่ิมหลักการโดยกําหนดเง่ือนไขการใชอํานาจใหใชไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือ ประโยชนใน

การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหการ ทําสําเนา

ขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 16(2) กระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ กระทําความผิด

ตามมาตรา 9 และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของ ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกิน

ความจําเปน นอกจากนี้ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีตองบันทึก รายละเอียดการดําเนินการตาม

รางมาตรา 16(3) และ (5) แลวรายงานตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจภายในยี่สิบสี่

ชั่วโมงนับแตลงมือดําเนินการ และในกรณีท่ีศาลเห็นวาการดําเนินการขัดตอมาตรา 18 วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง ใหศาลมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการนั้นได ท้ังนี้เพ่ือเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของ

พนักงานเจาหนาท่ี และเหตุท่ีกําหนดใหรายงานตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจก็เพ่ือ

ความสะดวกของพนักงานเจาหนาท่ี โดยกรณีของศาลท่ีมีเขตอํานาจนั้นใหพิจารณาจากระบบ

คอมพิวเตอรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานวาตั้งอยูในเขตอํานาจของศาลใด (รางมาตรา 18) 

 (18)  เพ่ิมหลักการใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งหามจําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งให

เจาของหรือผูครอบครองขอมูลท่ีมีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย ระงับการใช ทําลาย หรือแกไข

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น หรือกําหนดเง่ือนไขการใช มีไวในครอบครองหรือเผยแพรชุดคําสั่ง ไมพึง

ประสงค (รางมาตรา 19) 

 (19)  เพ่ิมหลักการเพ่ือใหความคุมครองพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ัง

กําหนดความฝดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   (ก) กําหนดใหการเปดเผยขอมูลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามราง มาตรา 16 

เปนความผิด เวนแตเปนการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาท่ีเก่ียวกับการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือ ตาม

คําสั่งของศาลในการพิจารณาคดี แมวาจะมีกฎหมายอ่ืนใหอํานาจบุคคลใดในการเรียกขอมูลใด ๆเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายนั้น หากมิใชกรณีเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หามมิใหนํากฎหมายดังกลาวมาใชบังคับกับขอมูลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามราง 

มาตรา 16 และกับพนักงานเจาหนาท่ี แลวแตกรณี (รางมาตรา 20) 

  (ข) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืน ลวงรู

ขอมูลคอมพิวเตอร เปนความผิด (รางมาตรา 21) 

  (ค) กําหนดใหบุคคลใดท่ีลวงรูขอมูลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามราง มาตรา 16 

และเปดเผยขอมูลนั้นเปนความผิด (รางมาตรา 22) 
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  (ง) กําหนดใหขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ ขอมูลของ

ผูใชบริการท่ีไดมาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 รับ ฟงเปน

พยานหลักฐานในการดําเนินการใดๆ อันเปนโทษแกเจาของหรือผูครอบครองขอมูลดังกลาว ไมได 

(รางมาตรา 23) 

 (20)  เพ่ิมหลักการใหผูใหบริการมีหนาท่ีตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร 

หรือขอมูลของผูใชบริการท่ีปรากฏในสัญญาโดยกําหนดใหบทบัญญัติมาตรานี้มีผลใช บังคับกับผูให

บริการประเภทใด และเม่ือใด ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือมิใหเกิด ปญหาในการ

เตรียมการกอนท่ีกฎหมายจะมีผลใชบังคับ โดยการกําหนดเชนนี้ จะสอดคลองกับการ แกไขวันใช

บังคับในรางมาตรา 2 รวมท้ังไดกําหนดโทษทางอาญากับผูไหบริการท่ีไมปฏิบัติตาม มาตรานี้ (ราง

มาตรา 24) 

  (21)  เพ่ิมหลักการใหการขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน เจาหนาท่ีตาม

มาตรา 16 หรือมาตรา 19 หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในมาตรา 19 มีโทษปรับทาง ปกครอง รวมท้ัง

กําหนดใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับเม่ือชําระคาปรับทางปกครอง (รางมาตรา 25) 

 (22)  เพ่ิมหลักการเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปน พนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกําหนดใหแตงตั้งจากบุคคลท่ีมีความชํานาญเก่ียวกับ ระบบ

คอมพิวเตอรและผานการอบรมหลักสูตรท่ีรัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา 26) 

 (23)  เพ่ิมหลักการโดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนดเปน พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญมีอํานาจจับ ควบคุม คน สอบสวน และดําเนินคดีกับ ผูกระทําความผิด

ได และสามารถรองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผู ใหญดําเนินการได โดยให

นายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีวาการกระทรวง เทคโนโลยี

สารสนเทศรวมกันวางระเบียบในการดําเนินการดังกลาว เพ่ือปองกันปญหาในการ ดําเนินการ (ราง

มาตรา 26) 

 (24)  ไดแกไขรูปแบบการรางกฎหมาย รวมท้ังไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญท่ี

ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยใหสอดคลองกับแบบการรางกฎหมาย และแกไขอัตราโทษให เหมาะสมยิ่งข้ึน 

 (25)  ไดแกไขบันทึกหลักการและเหตุผลใหสอดคลองกับท่ีมาของการตรากฎหมาย 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                                                                            เมษายน 2548 
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พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการ

ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให

อุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ี

อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิด

ของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 

(1) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ

เพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 
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(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็

ตาม 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง

นั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  

หมวด 1 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

  

มาตรา 5  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

หนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 6  ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการ

เฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 7  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่

หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 8  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมี

ไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 9  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 10  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา 11 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือ

ปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ

บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 12  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

(1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน

ภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสอง

แสนบาท 

(2) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ

คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ

ม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตาม (2) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบ

ปถึงยี่สิบป 

มาตรา 12  ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 

11 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 

(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง

แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) 

(2) (3) หรือ (4) 
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มาตรา 15  ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 

ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม

มาตรา 14 

มาตรา 16  ผู ใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม

หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้น

เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมี

ความผิด 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร

ของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 

 มาตรา 17  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(1) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหรือ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 

(2) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 

  

หมวด 2 

พนักงานเจาหนาท่ี 

  

มาตรา 18 ภายใตบังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด

และหาตัวผูกระทําความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบท่ี

สามารถเขาใจได 
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(2) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ

คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยูใน

ความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(4) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่ีมี

เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง

มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(5) สั่งใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(6) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสง

ขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได 

(7) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีใน

การถอดรหัสลับดังกลาว 

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ

รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 19  การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให

พนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ

ตามคํารอง ท้ังนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยาง

หนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุท่ีตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทํา

ความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณท่ีใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาท่ีสามารถ

จะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีสง

สําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อท่ีทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให

เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง

เครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ท่ีนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผู

ครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได 
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ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) 

สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลท่ีมีเขตอํานาจภายใน

สี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 18 (4) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ

ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ

เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ

อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาท่ีจะ

สั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคํารองตอ

ศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ

หลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เม่ือหมดความจําเปนท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา

ดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาท่ีตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 20  ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในภาค

สองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจาหนาท่ีโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ

ยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ให

พนักงานเจาหนาท่ีทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือสั่งใหผูใหบริการระงับการทําให

แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา 21 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงค

รวมอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอใหมีคําสั่งหามจําหนายหรือ

เผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลายหรือแกไข

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําสั่งไม

พึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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ท้ังนี้ เวนแตเปนชุดคําสั่งท่ีมุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 22  หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 18 ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาท่ีเก่ียวกับการ

ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือท่ีไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 23  พนักงานเจาหนา ท่ีผู ใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืนลวงรู

ขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 18 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 24  ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ

ผูใชบริการ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามมาตรา 18 และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 25  ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงาน

เจาหนาท่ีไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ีมิได

เกิดข้ึนจากการจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา 26  ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน

นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูใหบริการ

ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัว

ผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใช

บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเม่ือใด ใหเปนไปตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
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มาตรา 27  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสั่งตามมาตรา 18 หรือ

มาตรา 20 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท

และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา 28  การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี

ความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 29 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข

หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ บรรดาท่ีเปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาท่ีประสานงานกับพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน

กําหนดระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา 30  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึง

เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันระบบ

คอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทํา

ดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางาน

ผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของ

บุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอร

อันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอ

เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควร

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 27 ก/หนา 4/18 มิถุนายน 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

(ราง) 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... 

เสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป 2554 
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(ราง) 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพ.ศ. .... 

 

หลักการ 

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 

เหตุผล 

ปจจุบันการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรหรือทางอินเทอรเน็ตก็ได

กอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอันกอใหเกิด

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจรวมท้ังเปนชองทางในการเผยแพรเนื้อหาหรือสื่อผิดกฎหมายอันนํามาซ่ึง

ปญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนตลอดจนการกระทําใดๆ ทางคอมพิวเตอรโดยมิชอบมีลักษณะ

ท่ีนาจะกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศเชนความม่ันคงปลอดภัยของ

ประเทศความม่ันคงทางเศรษฐกิจการบริการสาธาณะเปนตนอีกท้ังเม่ือมีการใชคอมพิวเตอรหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกระทําความผิดอ่ืนๆ และแมพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีความ

ชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและแตงตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานอันเปนประโยชนตอการดําเนินคดี

อ่ืนๆพนักงานเจาหนาท่ีก็ไมสามารถเผยแพรขอมูลหรือพยานหลักฐานดังกลาวตอเจาหนาท่ีของรัฐตาม

กฎหมายอ่ืนไดจึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดปญหาและขอจํากัดในการใชอํานาจหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ีอีกท้ังจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางคอมพิวเตอรข้ึนเพ่ือบูรณาการการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอรอยางเปนเอกภาพและโดยท่ีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนการปรับโครงสรางกฎหมายท่ีมีการแกไขเกือบท้ังฉบับจึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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 (ราง) 

พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. .... 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ....” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือชุดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี

เชื่อมตอหรือสัมพันธกัน เพ่ือทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติหรือทําหนาท่ีอ่ืน โดยไดมีการ

กําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด รวมท้ังแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีระบบ

คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด

ของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 

(1) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ

เพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

“ผูดูแลระบบ” หมายความวา ผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษา หรือ

จัดการระบบคอมพิวเตอรของท่ีใหบริการแกผูอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน
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โดยประการอ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการดูแลเพ่ือประโยชนของตนเอง

หรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร” 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด 1 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 

มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนรองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผูวาการธนาคารแหงประเทศ ผู

บัญชาการทหารสูงสุด อัยการสูงสุดผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ผูอํานวยการสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ งโดยระบุตัวบุคคลจากผู มีความรู  ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณเปนท่ีประจักษในดานกฎหมาย วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรการเงินการธนาคาร หรือ

สังคมศาสตรจํานวนไมเกินสามคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป 

ใหผูอํานวยการสํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาท่ีเลขานุการ ท้ังนี้ โดยมี

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ผูกํากับกลุมงานตรวจสอบ

และวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ และผูแทนสํานักคดีเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทําหนาท่ีผูชวยเลขานุการ

รวมกัน 
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มาตรา 7 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร มี

อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางคอมพิวเตอร ตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของ 

(2) ติดตามดูแลการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร 

(3) ออกระเบียบหรือประกาศตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา 10 ถึงมาตรา 14 มาใชบังคับแก

การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 8 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนบุคคลลมละลาย 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท 

(6) คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันท ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีหรือเคยมีความประพฤติ 

เสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

มาตรา 9 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจ

แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ

วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ท่ีไดรับแตงตั้งไวแลว 

มาตรา 10 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งจึงจะ 

เปนองคประชุม 

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเลื่อนมาเพราะ

ไมครบองคประชุม หากไดมีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมท่ีเลื่อนมา 

และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
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ใหถือวาเปนองคประชุม แตท้ังนี้ตองระบุความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัด

ประชุมดวย 

มาตรา 11 การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไม

นอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทํา

หนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการท่ีไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัด

ประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 

มาตรา 12 ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอย

ในการประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเปนได 

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธาน

กรรมการทําหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมใหนํา

ความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 13 การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

เรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามท่ีประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีผูเห็น

เปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

มาตรา 14 ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 

ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถา

กรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย 

 

หมวด 2 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 

มาตรา 15 ผูใดเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร 

ท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา 16 ผูใดทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ในประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

มาตรา 17 ผูใดลวงรูวิธีการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการ

ปองกันการเขาถึงท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนโดยเฉพาะ ถานําวิธีการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 18 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือโดยอาศัย

ชุดคําสั่ง เพ่ือดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 19 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม ไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 20 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 21 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนตามหลักเกณฑ

ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด เพ่ือประโยชนทางการคาจนเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนเดือดรอนรําคาญ และโดย

ไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความ

ประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

มาตรา 22 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 

19 และมาตรา 20 

(1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน

ภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสอง

แสนบาท 

(2) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ

สาธารณะหรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชน

สาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
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ถาการกระทําความผิดตาม (2) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบ

ปถึงยี่สิบป 

มาตรา 23 ผูใดผลิต จําหนาย จายแจก ทําซํ้า มีไว หรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอร ชุดคําสั่ง หรืออุปกรณท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทําความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

การกระทําตามความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงการมีไวเพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือการ

ทดสอบระบบ หรือการกระทําอ่ืนใดโดยชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา 24 ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ใน

ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลท่ีไมตรงตอความเปนจริง โดยประการท่ีนาจะเกิด

ความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 

(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง

แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1)(2) 

(3) หรือ (4) 

มาตรา 25 ผูใดครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงมีลักษณะอันลามกท่ีเก่ียวของกับเด็กหรือ

เยาวชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําของพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 26 ผู ใดนํ า  เข าสู ระบบคอมพิว เตอร ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเข า ถึงได  ซ่ึ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพ เสียงหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน ถาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่ง

ผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงของตน ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง ตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
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มาตรา 27 หามมิใหลงโทษผูใหบริการหรือผูดูแลระบบท่ีมีการกระทําความผิดตามมาตรา 24 

ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาผูนั้นจงใจสนับสนุนหรือละเวน

ไมดําเนินการแกไขซ่ึงการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 24 

ความรับผิดของผูใหบริการหรือผูดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิดตามมาตรา 24 

มาตรา 28 ผูดูแลระบบผูใดอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนกระทําความผิดตามมาตรา 15มาตรา 

16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ตองระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในมาตรา

นั้นๆ ก่ึงหนึ่ง 

มาตรา 29 ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(1) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหรือ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 

(2) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตางประเทศ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น และอาจรองขอให

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนผูชวยพนักงานอัยการในการ

ประสานงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาว 

 

หมวด 3 

พนักงานเจาหนาท่ี 

 

มาตรา 31 ภายใตบังคับมาตรา 32 เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด

และหาตัวผูกระทําความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบท่ี

สามารถเขาใจได 
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(2) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ

คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีตองเก็บตามมาตรา 39 หรือท่ีอยูใน

ความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(4) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่ีมี

เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง

มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(5) สั่งใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใช เก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(6) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสง

ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได 

(7) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีใน

การถอดรหัสลับดังกลาว 

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทา ท่ีจําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ

รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 32 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 31 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให

พนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ

ตามคํารอง ท้ังนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยาง

หนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุท่ีตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทํา

ความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณท่ีใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิดเทาท่ีสามารถ

จะระบุไดประกอบคํารองดวย ในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีสง

สําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อท่ีทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา 31 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให

เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง

เครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ท่ีนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผู

ครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได 
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ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา 31 (4) (5) (6) (7) และ (8) 

สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลท่ีมีเขตอํานาจภายใน

สี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 31 (4) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ

ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ

เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปนการยึดหรืออายัดตามมาตรา 31 (8) 

นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบ

คอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ใน

กรณีจําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอขยายเวลายึด

หรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เม่ือ

หมดความจําเปนท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาท่ีตองสงคืน

ระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 33 ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในภาค

สองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน พนักงาน

เจาหนาท่ีโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํา รองตอศาลท่ีมีเขตอํา นาจขอใหมีคํา สั่งใดๆ เพ่ือ

ระงับการทํา ใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได โดยคํารองตองระบุเหตุท่ีตองใชอํานาจ 

ลักษณะของการกระทําความผิด ข้ันตอนวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ และมีพยานหลักฐานตาม

สมควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดประกอบคํา

รองดวย 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใดๆ เพ่ือระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง

ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือสั่งใหผูใหบริการระงับการทําให

แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีผู เปนหัวหนาในการดําเนินการตามวรรคสองสงสําเนาบันทึก

รายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

นับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเปนหลักฐาน 

มาตรา 34 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงค

รวมอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอใหมีคําสั่งหามจําหนายหรือ

เผยแพรหรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลายหรือแกไข
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ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําสั่งไม

พึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

ขัดของหรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังนี้ เวนแตเปนชุดคําสั่งท่ีมุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 35 หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 31 ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาท่ีเก่ียวกับการ

ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนและเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม พนักงานเจาหนาท่ี

อาจยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใชขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของ

ผูใชบริการ เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีตามกฎหมายอ่ืนได ท้ังนี้ โดยตองไมมีผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของผูอ่ืนเกินสมควร 

พนักงานเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก 

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 36 พนักงานเจาหนาท่ีผู ใดกระทํา โดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืนลวงรูขอมูล 

คอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 31 โดย

ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 37 ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ

ผูใชบริการ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามมาตรา 31 และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 38 ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงานเจาหนาท่ี

ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจาก

การจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา 39 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูใหบริการผูใด
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เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและ

เฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัว

ผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใช

บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเม่ือใด ใหเปนไปตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสั่งตามมาตรา 31 หรือ

มาตรา 33 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท

และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา 41 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคล

ท่ีคณะกรรมการเสนอรายชื่อจากผูมีความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและมี

คุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ หรือคาใชจายสําหรับการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 

มาตรา 42 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจรับคํารองทุกข

หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ บรรดาท่ีเปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาท่ีประสานงาน กับ

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน 

กําหนดระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึง

เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

....................................... 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ. 2556 
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รางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ฉบับ สพธอ.2556 

(ราง) 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ..... 

 

ชื่อกฎหมาย : 

มาตรา ..... พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. .....” 

 

วันใชบังคับ : 

มาตรา .... พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด......วันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

บทยกเลิกกฎหมายเดิม: 

มาตรา .... ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 

 

คํานิยาม : 

มาตรา .... ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการ

ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให

อุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ี

อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด

ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 

(1) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ

เพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 
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(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็

ตาม 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรักษาการ : 

มาตรา ..... ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

การเขาถึงโดยมิชอบ (Unauthorized Access)1: 

มาตรา ..... ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําตอระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกัน

การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ..... ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกัน

การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

ไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ..... ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ี

ผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

                                                           
1 สําหรับเรื่องท่ีมีขอเสนอแนะเปน 2 แนวทาง จะปรากฏขอความท้ังสองลักษณะอยูในสวน

เดียวกัน 
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การรบกวนระบบ (System Interference): 

 

มาตรา ..... ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

การรบกวนขอมูล (Data Interference): 

มาตรา ..... ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ซอนเรน ทําใหสูญหาย

หรือทําใหไรประโยชนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

การทําสําเนาขอมูล (Data Copy): 

มาตรา ..... ผูใดทําซํ้าหรือทําโดยวิธีอ่ืนใดอันคลายคลึงกันตอขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน

เพ่ือใหไดไปซ่ึงสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน โดยประการท่ีนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน

หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

การดักรับ (Illegal Intercept): 

มาตรา .... ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมี

ไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา .... ถาการกระทําความผิดตามมาตรา .... (เขาถึงระบบโดยมิชอบ) มาตรา .... (เขาถึง

ขอมูลโดยมิชอบ) มาตรา .... (ลวงรูและเปดเผยมาตรการ) มาตรา .... (รบกวนระบบ) มาตรา .... 

(รบกวนขอมูล) มาตรา .... (ทําสําเนาขอมูล) หรือมาตรา .... (ดักรับ) 

(1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน

ภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสอง

แสนบาท 

(2) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของประเทศ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน

สําคัญของประเทศ และการบริการสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้ง

แตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
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ถาการกระทําความผิดตาม (2) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบ

ปถึงยี่สิบป 

 

ชุดคําสั่งท่ีเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด: 

มาตรา .... ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการกระทําความผิดตามมาตรา .... (เขาถึงระบบโดยมิชอบ) มาตรา .... (เขาถึงขอมูลโดยมิชอบ) 

มาตรา .... (ลวงรูและเปดเผยมาตรการ) มาตรา .... (รบกวนระบบ) มาตรา .... (รบกวนขอมูล) มาตรา 

.... (ทําสําเนาขอมูล) หรือมาตรา .... (ดักรับ) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

จดหมายสแปม (Spam Mail) 

มาตรา .... ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของผู อ่ืนโดยปกติสุข โดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหนึ่งแสนบาท 

เง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกับการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง 

 

การโจรกรรมขอมูลบุคคล(Identity Theft) : 

มาตรา .... ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือปกปด

ขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงท้ังหมดหรือบางสวน ทําใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนขอมูลท่ีแทจริงและ

ทําใหไดไปซ่ึงขอมูลสวนบุคคลโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

การเปดเผยเรื่องท่ีกระทบตอความม่ันคง : 

มาตรา .... ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อัน

เปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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การสรางความตื่นตระหนก: 

มาตรา .... ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี

นาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน ตอง

ระวางโทษ.................  

 

ภาพลามกอนาจารเด็ก/ผูเยาว (Child Phonography) : 

แนวทางท่ี 1 

เสนอปรับแกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาใหรองรับหลักการเรื่องการครอบครอง

ภาพลามกของผูเยาว โดยหากมีคอมพิวเตอรเขาไปเก่ียวของ เชน การเผยแพรผานสื่ออินเทอรเน็ต ก็

อาจกําหนดระวางโทษใหสูงข้ึนกวาปกติ แนวทางดังกลาวนาจะมีความเหมาะสมกวาการกําหนดฐาน

ความผิดไวในกฎหมายฉบับนี้ 

แนวทางท่ี 2 กําหนดฐานความผิดไวในกฎหมายฉบับนี้ 

“มาตรา .... ผูใดครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงมีลักษณะอันลามกท่ีเก่ียวของกับเด็กหรือ

เยาวชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําของพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือประโยชนในการดา

เนินคดีกับผูกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน” 

 

ความผิดอันยอมความได : 

มาตรา .... ความผิดตามมาตรา .... วรรคหนึ่ง (เขาถึงระบบโดยมิชอบ) มาตรา .... วรรคหนึ่ง 

(เขาถึงขอมูลโดยมิชอบ) มาตรา .... (ทําสําเนาขอมูล) และมาตรา .... (โจรกรรมขอมูลสวนบุคคล) เปน

ความผิดอันยอมความได 

 

หนาท่ีผูใหบริการในการจัดการขอมูล : 

แนวทางท่ี 1 

“มาตรา .... ผูใหบริการผูใดรูหรือควรไดรูวามีขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดตามมาตรา 

.... (ขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง) หรือมาตรา .... (ขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอความม่ันคง) ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน และมิไดดําเนินการแกไขหรือระงับ

การทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวโดยเร็ว ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา    

นั้น ๆ” 
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แนวทางท่ี 2 (เพ่ือสนับสนุนการนํามาตรการ Notice and Take down มาประยุกตใช โดย

เปดชองใหสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติของผูใหบริการท่ีจะทําการตกลงรวมกันเสมือน

เปน Best practice) 

“มาตรา .... เม่ือผูใหบริการรู หรือควรไดรู หรือไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี ถึงการ

กระทําอันเปนความผิดตามมาตรา .... (ขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง) หรือมาตรา .... 

(ขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคง) ซ่ึงปรากฏอยูในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความ

ควบคุมของตน ใหรีบดําเนินการแกไขหรือระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว

ภายในเวลาอันเหมาะสมนับแตวันท่ีรูหรือไดรับแจง หรือภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 

หากผูใหบริการมิไดดําเนินการแกไขหรือระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ตอง

ระวางโทษ .... 

ผูใหบริการตามวรรคหนึ่งหมายความถึงบุคคลผูดูแลหรือไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลเนื้อหา

ท่ีปรากฏอยูในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

 

หนาท่ีผูใหบริการในการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร: 

มาตรา .... ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจะสั่ง

ใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินกวาเกาสิบวันก็ได แตมิใหเกินกวา ๒ 

ป หากกรณีจําเปนตองเก็บรักษาเกินกวาระยะเวลาดังกลาวใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

เปนรายกรณีไป 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัว

ผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใช

บริการสิ้นสุดลง 

รายละเอียดและเง่ือนไขการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 

อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ.คอมฯ : 

มาตรา .... ภายใตบังคับมาตรา .... (เง่ือนไขการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.

คอมฯ) เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิด
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ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพ่ือ

ประโยชนในการใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมาเพ่ือใหถอยคํา สง

คําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได 

(2) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ

คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีตองเก็บตามมาตรา 19 หรือท่ีอยูใน

ความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(4) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่ีมี

เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิด ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูในความ

ครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(5) สั่งใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใช เก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(6) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสง

ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได 

(7) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีใน

การถอดรหัสลับดังกลาว 

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ

รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิด 

 

เง่ือนไขการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ : 

มาตรา .... การใชอํานาจตามมาตรา .... (4) (5) (6) (7) และ (8) (อํานาจของพนักงาน

เจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอา

นาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามคํารอง ท้ังนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควร

เชื่อไดว าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่ งอยางใดอันเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เหตุท่ีตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณท่ี

ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาท่ีสามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยในการ

พิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 
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เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีสง

สําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อท่ีทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา .... (4) (5) (6) (7) และ (8) (อํานาจของ

พนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปน

หลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ท่ีนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีสง

มอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีในการดาเนินการตามมาตรา .... (4) (5) (6) (7) และ (8) (อํานาจของ

พนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการ

ดําเนินการใหศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา .... (4) (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พ.ร.บ.คอมฯ) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

เกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา .... (8) (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) 

นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบ

คอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได       

ในกรณีจําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอขยายเวลา

ยึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน 

เม่ือหมดความจําเปนท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาท่ีตอง

สงคืนระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

อํานาจและเง่ือนไขการใชอํานาจของเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน: 

มาตรา .... เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการ

กระทําความผิดตามมาตรา .... (ขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง) หรือมาตรา .... (ขอมูลท่ี

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคง) หรือการกระทําความผิดท่ีมีระบบคอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเขามาเก่ียวของดวย ไมวาจะเปนความผิด

ตามกฎหมายใด ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพ่ือ

ประโยชนในการใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด โดยมีอํานาจ

อยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา .... (1) (2) และ (3) (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) 

ได หรือในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการดังกลาวอาจรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีดาเนินการได 
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เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา .... 

(4) (5) (6) (7) หรือ (8) (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) ใหรองขอพนักงานเจาหนาท่ี

เพ่ือดําเนินการตอไป 

 

การระงับการแพรหลายของขอมูล: 

มาตรา .... ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการ

กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเก่ียวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือท่ีมี

ลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้นรองขอ พนักงาน

เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมี

คําสั่งระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ให

พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเอง หรือสั่งใหผูใหบริการดําเนินการระงับการทําใหแพรหลายซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น จนกวาพฤติการณจะเปลี่ยนแปลงไป 

 

การระงับชุดคําสั่งไมพึงประสงค : 

มาตรา .... ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่งไมพึงประสงค

รวมอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอใหมีคําสั่งหามจําหนายหรือ

เผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลายหรือแกไข

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําสั่งไม

พึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีสรางข้ึนโดยมีเจตนามุงราย อันมีผล

ทําใหขอมูล คอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย       

ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกาหนดไว หรือโดย

ประการอ่ืนตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง 

 

หนาท่ีและความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ี : 

มาตรา .... หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน เปดเผยหรือสง

มอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา 
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.... (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) หรือมาตรา .... (อํานาจของเจาหนาท่ีตาม

กฎหมายอ่ืน) ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงาน

เจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือตารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนเก่ียวกับการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือเปนการ

กระทําตามคําสั่งหรือท่ีไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

การรับฟงเปนพยานหลักฐาน : 

มาตรา .... ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงานเจาหนาท่ี 

หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ

พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐาน

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน

ได แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ

ประการอ่ืน 

 

หนาท่ีและความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ี : 

มาตรา .... พนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนผูใดกระทําโดยประมาทเปน

เหตุใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมา

ตามมาตรา .... (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) หรือมาตรา .... (อํานาจของ

เจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

 

หนาท่ีและความรับผิดของบุคคลภายนอก: 

มาตรา .... ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ

ผูใชบริการ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนไดมาตามมาตรา .... (อํานาจ
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ของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) หรือมาตรา .... (อํานาจของเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน) และ

เปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

 

บทลงโทษบุคคลผูฝาฝนคําสั่ง 

มาตรา .... ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานเจาหนาท่ีตาม

กฎหมายอ่ืน ท่ีสั่งตามมาตรา .... (อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพ.ร.บ.คอมฯ) มาตรา .... (อํานาจ

ของเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน) มาตรา .... (การระงับการแพรหลายของขอมูล) หรือไมปฏิบัติตาม

คําสั่งของศาลตามมาตรา .... (การระงับการแพรหลายของขอมูล) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสน

บาทและปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 

การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี : 

มาตรา .... การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมี

ความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษ หรือคาใชจายสําหรับการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีได 

 

อํานาจในการดําเนินการทางคดี : 

มาตรา .... ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข

หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ บรรดาท่ีเปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาท่ีประสานงานกับพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน

กําหนดระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 
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บัตรประจําตัว : 

มาตรา .... ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึง

เก่ียวของ 

บัตรประจํ าตั วของพนักงานเจ าหนา ท่ี ให เปน ไปตามแบบท่ีรั ฐมนตรีประกาศใน               

ราชกิจจานุเบกษา 

 

หลักดินแดน: 

มาตรา .... ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีการกระทําแมแตสวนหนึ่งสวนใดไดกระทําใน

ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน

ราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแหงการกระทําผลท่ีเกิดข้ึนควรเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะ

แหงการกระทําผลท่ีเกิดข้ึนควรเกิดในราชอาณาจักรหรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดใน

ราชอาณาจักรก็ดี ให ถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร และตองรับโทษภายใน

ราชอาณาจักร 

 

หลักบุคคล : 

มาตรา .... ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(1) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหรือ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 

(2) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

ตองรับโทษภายในราชอาณาจักร เวนแตกรณีท่ีเปนการกระทําความผิดตามมาตรา .... (บท

หนัก) มาตรา .... (ขอมูลอันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง) หรือมาตรา .... (ขอมูลท่ีอาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอความม่ันคง) ไมจําตองรองขอใหลงโทษ 

ใหนําความในมาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ...

ฉบับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 

เรื่องเสร็จท่ี 919/2558 
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รางฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว  

  เรื่องเสร็จท่ี 919/2558 

 
ราง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี .... )  

พ.ศ. .... 

หลักการ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ดังตอไปนี้  

(1) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 4)  

(2) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส

แกผูอ่ืน อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ (เพ่ิมาตรา 11 วรรคสองและวรรคสาม)  

(3) แกัไขเพ่ิมเติมการกระทําท่ีตองไดรับโทษหนักข้ึน กรณีกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ รวมท้ัง

กําหนดโทษ ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทําความผิดดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 และเพ่ิมมาตรา 12/1 มาตรา 12/2 และมาตรา 13 

วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา) 

(4) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร 

อันเปนเท็จ ทําใหไดโปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนทํา ถอน หรือทําลาย

เอกสารสิทธิ โดยทุจริต และแกไขเพ่ิมเติมโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร หรือเผยแพร หรือสงตอซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ

โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน รวมท้ัง

แกไขเพ่ิมเติมโทษผูใหบริการซ่ึงใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิด

ดังกลาว ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลายของ

ขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร รวมถึงกําหนดเหตุ

ยกเวนโทษแกผูใหบริการ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 และมาตรา 15 และเพ่ิมมาตรา 14/1)   
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(5) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไป อาจ

เขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือ

ดัดแปลง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง 

ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดนั้น (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 และเพ่ิมมาตรา 16/1 และมาตรา 16/2) 

(6) ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (เพ่ิมมาตรา 17/1) 

(7) ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจรองขอให

พนักงาน เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ในบรรดาความผิดท่ีมีองคประกอบเก่ียวเนื่องกับคอมพิวเตอร (เพ่ิม

มาตรา 18 วรรคสอง และแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 25)  

(8) แกไขเพ่ิมเติมความหมายของ "ชุดคําสั่งไมพึงประสงค” (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 21 วรรค

สอง) 

(9) แกไขเพ่ิมเติมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ (แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง) 

 

เหตุผล 

โดยท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มี

บทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมตอการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซ่ึง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และโดยท่ีมีการจัดท้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีภารกิจ

ในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ังการเฝาระวัง

และติดตามสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิด

ข้ึนใหม และแกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเติม รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิดดังกลาว ตลอดจน

กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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(ราง) 

พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

................................................................................................................................................................

..................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร  

..........................................................................................................................................

............................................................................  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี …. ) พ.ศ. ....”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแลวใหใชบังคับได”  

มาตรา 4 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 แหง

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

“ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสให

ผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธ

การตอบรับได อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสน

บาท  
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รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและ

ปริมาณ ของขอมูล ความถ่ีและวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก

ผูรับก็ได”  

มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 12 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือ 

มาตรา 11 เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้ง

แตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร 

หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ 

ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท”  

มาตรา 6 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 12/1 และมาตรา 12/2 แหงพระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

“มาตรา 12/1 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เปนการกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน

ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสาม

แสนบาท  

มาตรา 12/2 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12/1 โดย

มิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตาย ตอฺงระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และ

ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”  

มาตรา 7 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาของมาตรา 

13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดดําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือใน

การกระทํา ความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 หาก
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ผูนําไปใช ตองรับผิดตามมาตรา 12 มาตรา 12/1 หรือมาตรา 12/2 ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่ง

ดังกลาวจะตองรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกําหนดโทษสูงข้ึนดวยก็เฉพาะเม่ือตนไดรูหรืออาจ

เล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12/1 หาก

ผูนําไปใชตองรับผิดดามมาตรา 12 มาตรา 12/1 หรือมาตรา 12/2 ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่ง

ดังกลาวตองรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกําหนดโทษสูงข้ึนนั้นดัวย 

ในกรณีท่ีผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งผูใดตองรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

และ ตามวรรคสามหรือวรรคสี่ดวย ใหผูนั้นตองรับโทษท่ีมีอัตราโทษสูงท่ีสุดแตกระทงเดียว”  

มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา 14 ผูใดโดยทุจริตนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

ทําให ไดไปซ่ึงทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนทํา ถอน หรือทําลายเอกสาร

สิทธิตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําดวยการนาเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึง 

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จตอประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได” 

มาตรา 9 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 14/1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   

“มาตรา  14/1 ผู ใดนํ า เข าสู ระบบคอมพิว เตอร  หรื อ เผยแพรหรือส งตอ ซ่ึ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความม่ันคง

ปลอดกัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  

มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 15 ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํา

ความผิด ตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือมาตรา 14/1 ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของ

ตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือมาตรา 14/1 

ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย 

ของขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร 
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ถาผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง ผู

นั้นไมตองรับโทษ”   

มาตรา 11 ใหยกเลิกความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ค. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 16 ผู ใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ 

เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้น

เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และ

ปรับไมเกินสองแสนบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอภาพของผูตาย และการกระทํานั้นนาจะ

ทําให บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับ

ความอับอาย ผูกระทําตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริต 

อันเปนการติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา ผูกระทํา

ไมมีความผิด  

ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได  

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา 

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 

มาตรา 12 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 16/1 และมาตรา 16/2 แหงพระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 16 ซ่ึงมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดศาล

อาจสั่ง  

(1) ใหยึดและทําลายขอมูลท่ีมีภาพดังกลาว 

(2) ใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดหรือแตบางสวนในสื่อท่ีใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ ตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยใหจําเลยเปนผูชําระคา

โฆษณา 

มาตรา 16/2 ผูใดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสในความครอบครองของตนเปนขอมูลท่ีศาล

สั่งใหยึด และทําลายตามมาตรา 16/1 ผูนั้นตองทําลายขอมูลดังกลาว หากฝาฝนตองระวางโทษก่ึง

หนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว ในมาตรา 16” 

มาตรา 13 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 17/1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 



242 
 

“มาตรา 17/1 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีอัตรา

โทษ จําคุกไมเกินสองป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนซ่ึงคนหนึ่ง

ตองเปน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหาไดชําระ

คาปรับ ตามคําเปรียบเทียบภายใบระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีนั้น

เปนอันเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผูตองหาไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหเริ่มนับอายุความ ในการ

ฟองคดีใหมนับตั้งแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว”  

มาตรา 14 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวาดวย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติใหระบบคอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใซเก็บขอมูลคอมพิวเตอร เปนสวนหนึ่งขององคประกอบความผิด 

พนักงานสอบสวนอาจรองขอ ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (4) (5) 

(6) (7) หรือ (8) ก็ได”  

มาตรา 15 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวย การ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงขุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร 

หรือ ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติม ขัดของ หรือ ปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่ง หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เวนแตเปนชุดคําสั่งท่ีมุงหมาย ในการฟองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน”  

มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 25 ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงาน

เจาหนาท่ี ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา 18 วรรคสอง ใหอาง

และรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ

กฎหมายอ่ืน อันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขู

เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน”  

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวาดวย การ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา 26 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบ

วัน นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูให

บริการผูใด เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินสองปเปนกรณีพิเศษ

เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ในกรณีเชนวานี้ ผูใหบริการอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดตามกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

    .................................  

       นายกรัฐมนตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

 

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ฉบับประชุม สนช.ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) 
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ราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

 

 

เหตุผล 

โดยท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2550              

มีบทบัญญัติ บางประการท่ีไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรในปจจุบัน ซ่ึงมี รูปแบบการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และโดยท่ีมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ซ่ึงมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการใน การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ัง

การเฝาระวังและติดตามสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับผูรักษาการตาม กฎหมาย กําหนด

ฐานความผิดข้ึนใหม และแกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิด ดังกลาว 

การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑในการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร 

ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ีใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี .... ) พ.ศ. ....” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป . 

มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 4 ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ               

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนัาท่ีกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือ

ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 

มาตรา 4 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 แหงพระราชบัญญติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน โดยไมเปดโอกาสใหผูรับ 

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการ

ตอบรับได อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสน

บาท 

รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและ

ปริมาณ ของขอมูล ความถ่ีและวิธีการของการสง ซ่ึงไมถือเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก

ผูรับก็ได” 

มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 12 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือ มาตรา 

11 เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัย ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
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โครงสรางพ้ืนฐานอันเปน ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้ง

แตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ ตอง

ระวางโทษ จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 

มาตรา 6 ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา 12/1 มาตรา 12/2 และมาตรา 12/3 แหง 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“มาตรา 12/1 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เปนเหตุใหเกิดอันตราย

แก บุคคลอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา 12/2 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เปนการกระทําตอ 

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัย สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน

ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสาม

แสนบาท 

มาตรา 12/3 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 12/1 หรือ มาตรา 

12/2 โดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา 7 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาของมาตรา 13

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทํา ความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนี่ง มาตรา 12/1 หรือมาตรา 12/2 ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสองป หรือปรับ ไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทํา ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 

หากผูนําไปใช ตองรับผิดตาม มาตรา 12 มาตรา 12/1 มาตรา 12/2 หรือมาตรา 12/3 ผูจําหนาย

หรือเผยแพรชุดคําสั่ง ดังกลาวจะตองรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกําหนดโทษสูงข้ึนดวย ก็เฉพาะ

เม่ือตนไดรูหรืออาจเล็งเห็นไดวาจะ เกิดผลเชนท่ีกิดข้ึนนั้น 

ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

กระทํา ความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12/2 หากผูนําไปใชตองรับผิดตามมาตรา 12 
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มาตรา 12/1 มาตรา 12/2 หรือมาตรา 12/3 ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งดังกลาวตองรับผิดทาง

อาญาตามความผิดท่ีมี กําหนดโทษสูงข้ึนนั้นดวย 

ในกรณีท่ีผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งผูใดตองรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และ 

ตามวรรคสามหรือวรรคสี่ดวย ใหผูนั้นตองรับโทษท่ีมีอัตราโทษสูงท่ีสุดแตกระทงเดียว” 

มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไม

วาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแก

ประชาชน 

(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิด 

ความเสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง

ในทาง เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ หรือ

กอใหเกิดความ ตื่นตระหนกแกประชาชน 

(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคง 

แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและ 

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(5) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) 

(2) (3) หรือ (4) 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิไดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอ

บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ผูกระทํา ผูเผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได” 

มาตรา 9 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหงพระราขบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 15 ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํา

ความผิด ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษ

เชนเดียวกับผูกระทําความผิด ตามมาตรา 14 

ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย ของ

ขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร 
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ถาผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง ผูนั้นไม

ตองรับโทษ” 

มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 16 ผู ใดนํ า เข าสู ร ะบบคอมพิว เตอร ท่ีประชาชน ท่ัว ไปอาจ เข า ถึ ง ได ซ่ึ ง

ขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ดัดตอ 

เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้น

เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ืน ถูกเกลียดซัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และ

ปรับไมเกินสองแสนบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอภาพของผูตาย และการกระทํานั้นนาจะทําให 

บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ืน หรือถูกเกลียดซัง หรือไดรับความอับ

อาย ผูกระทําตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริต อัน

เปนการติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา ผูกระทําไม

มีความผิด  

ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได  

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คู

สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย” 

มาตรา 11 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 16/1 และมาตรา 16/2 แหงพระราชบัญญัติ วา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 16 ซ่ึงมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง  

(1) ใหยึดและทําลายขอมูลท่ีมีภาพดังกลาว 

(2) ใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดหรือแตบางสวนในสื่อท่ีใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ ตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยใหจําเลยเปนผูชําระคา

โฆษณา 

มาตรา 16/2 ผูใดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสในความครอบครองของตนเปนขอมูลท่ีศาลสั่งให

ยึด และทําลายตามมาตรา 16/1 ผูนั้นตองทําลายขอมูลดังกลาว หากฝาฝนตองระวางโทษก่ึงหนึ่งฃอง

โทษท่ีบัญญัติไว ในมาตรา 16” 

มาตรา 12 ใหเพ่ิมความตอไปบี้เปนมาตรา 17/1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
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“มาตรา 17/1 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีอัตราโทษ 

จําคุกไมเกินสองป ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนซ่ึงคนหนึ่งตอง

เปน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหาไดชําระคาปรับ 

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีนั้นเปนอัน

เลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผูตองหาไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหเริ่มนับอายุความ ในการฟอง

คดีใหมนับตั้งแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” 

มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 18 ภายใตบังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมี

เหตุ อันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในบรรดาความผิดอาญาตอ

กฎหมายอ่ืนซ่ึงไดใช ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร

เปนองคประกอบหรือเปนสวนหนึ่ง ในการกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนใน การใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด

และหาตัวผูกระทําความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้มา เพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบ

ท่ีสามารถเขาใจได 

(2) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเก่ียวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ 

คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการท่ีตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยูใน

ความ ครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(4) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากระบบคอมพิวเตอร ท่ีมี

เหตุอัน ควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง

มิไดอยูในความ ครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(5) สั่งใหบุคคลชซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บ

ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(6) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน
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หลักฐานเก่ียวกับการกระทํา ความผิดหรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสง

ขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได 

(7) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

เขารหัส ลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีใน

การถอดรหัสลับ ดังกลาว 

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเฉพาะเพ่ือประโยชนในการทราบ

รายละเอียด แหงความผิดและผูกระทําความผิดตามระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดใชระบบคอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหรือเปนสวนหนึ่งในการ

กระทําความผิด พนักงานสอบสวน อาจรอง ขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งดําเนินการตาม

วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ก็ได 

ใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ดําเนินการตาม 

คํารองขอโดยไมชักชา แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย” 

มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 20 ในกรณีท่ีมีการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร ดังตอไปนี้ พนักงาน

เจาหนาท่ี โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลท่ีมี

เขตอํานาจขอใหมีคําสั่ง ระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ

คอมพิวเตอรได  

(1) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด

ไว ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

(3) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนซ่ึงเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้น ได

รองขอ และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาขน 

(4) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมเปนความผิดตอกฎหมายอ่ืนแตมีลักษณะขัดตอความสงบ

เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว

ตามท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งมีมติ เปนเอกฉันทใหพนักงานเจาหนาท่ีโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

อาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐาน ตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลาย

หรือลบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ คอมพิวเตอรได 
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คณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีจํานวน 

หาคนซ่ึงสองในหาคนตองมาจากผูแทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

การยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาท่ี การไตสวนคํารอง และการ

ทํา คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ให

พนักงานเจาหนาท่ีทําการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเอง หรือสั่งใหผูให

บริการระงับ การทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ ระยะเวลาและแนวทางการปฏิบัติสําหรับการระงับ

การ ทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันภายใต

พัฒนาการทาง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป” 

มาตรา 15 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 21 แหงพระราชบัญญติวาดวย การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือ 

ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่ง หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปน

ชุดคําสั่งท่ีมุงหมาย ในการฟองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน” 

มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 25 ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงาน

เจาหนาท่ี ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา 18 วรรคสอง ใหอาง

และรับฟงเปน พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ

กฎหมายอ่ืนอันวาดวยการ สืบพยานได แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขู

เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน” 

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวาดวย การ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 26 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน 

นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูใหบริการ

ผูใด เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินสองปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

และเฉพาะคราว ก็ได ในกรณีเชนวานี้ ผูใหบริการอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดตามกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
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มาตรา 18 ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา 28 แหง 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษดังกลาว 

ในการกําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาท่ี คุณภาพ 

ของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนใน

กระบวนการ ยุติธรรมดวย ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดย

ไดรับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง” 

มาตรา 19 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

“มาตรา 31 คาใชจายในเรื่องดังตอไปนี้ รวมท้ังวิธีการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(1) การสืบสวน การแสวงหาขอมูลและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร  

(2) การดําเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 

(3) การดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนแกการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัตินี้” 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ฉบับประชุม สนช. 

ครั้งท่ี 26/2559 (อ.พ.28/2559) 
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 บันทึกวิเคราะหสรุป 

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี .... ) พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดจัดทําบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 

1. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบาง

ประการท่ีไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ คอมพิวเตอรใน

ปจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามพัฒนาการทาง เทคโนโลยีซ่ึง

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และโดยท่ีมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีภารกิจ

ในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร รวมท้ัง การเฝาระวัง

และติดตามสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ

ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐาน ความผิด

ข้ึนใหม และแกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิดดังกลาว การปรับปรุง

กระบวนการและหลักเกณฑในการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร ตลอดจน

กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของ พนักงาน

เจาหนาท่ีใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

2. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....       

มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) แกไขเพ่ิมเติมรัฐมนตรีผูรักษาการ 

กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รักษาการ ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (รางมาตรา 3 แกไข

เพ่ิมเติมมาตรา 4) 
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2) แกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดและองคประกอบความผิด 

(1) เพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน อันเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ (รางมาตรา 4 เพ่ิม

มาตรา 11 วรรคสองและวรรคสาม) 

(2) แกไขเพ่ิมเติมการกระทําท่ีตองไดรับโทษหนักข้ึน กรณีกระทําตอ ขอมูลคอมพิวเตอร

หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปน ประโยชน

สาธารณะ รวมท้ังกําหนดโทษผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ นําไปใชเปน

เครื่องมือในการกระทําความผิดดังกลาว (รางมาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 รางมาตรา 6 เพ่ิม

มาตรา 12/1 มาตรา 12/2 มาตรา 12/3 และรางมาตรา 7 เพ่ิมมาตรา 13 วรรคสอง วรรคสาม วรรค

สี่ และวรรคหา) 

(3) แกไขเพ่ิมเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง และแกไขเพ่ิมเติมโทษผูนําเขาสูระบบ 

คอมพิวเตอร หรือเผยแพร หรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความ 

เสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทาง 

เศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ หรือกอใหเกิดความต่ืน 

ตระหนกแกประชาชน รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมโทษผูใหบริการซ่ึงใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปน 

ใจใหมีการกระทําความผิดดังกลาว ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน และให 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจงเตือน 

การระงับการทําใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ 

คอมพิวเตอรรวมถึงกําหนดเหตุยกเวนโทษแกผูใหบริการ (รางมาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 และ 

รางมาตรา 9 แกไขเพ่ิมมาตรา 15) 

(4) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษในกรณีผูนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ี ประชาชนท่ัวไป

อาจเขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือ

ดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีนาจะทําให ผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง 

ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดซัง หรือไดรับความอับอาย รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ี เก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดนั้น (รางมาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 และรางมาตรา 11 เพ่ิมมาตรา 16/1 และ

มาตรา 16/2) 

3) กําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตาม พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (รางมาตรา 12 เพ่ิมมาตรา 17/1) 



257 
 

4) แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจรองขอให พนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอ่ืนซ่ึงได ใชระบบคอมพิวเตอร 

ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหรือเปนสวนหนี่งในการ 

กระทําความผิด และใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามคํารองขอโดยไมชักชา 

(รางมาตรา 13 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 18) 

5) แกไขเพ่ิมเติมกระบวนการและหลักเกณฑการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบ 

ขอมูลคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีมีการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามท่ี

กําหนดไวในภาคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา ขอมูลคอมพิวเตอรท่ี

เปนความผิดอาญาตอ กฎหมายอ่ืนซ่ึงเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้นไดรองขอและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมี

ลักษณะขัดตอความ สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไมเปน

ความผิดตอกฎหมาย อ่ืนแตมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีโดยให มี

คณะกรรมการทําหนาท่ีกลั่นกรอง ขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ท้ังนี้ ใหการยื่นคํารองพรอมแสดง

พยานหลักฐานตอศาล การไตสวนคํารอง และการทําคําสั่งของศาลอาจกระทําไดในรูปแบบของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการกําหนดหลักเกณฑ ระยะเวลาและแนวทางการปฏิบัติสําหรับการระงับการ

ทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันภายใต

พัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป (รางมาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 20) 

6) แกไขเพ่ิมเติมความหมายของ “ชุดคําสั่งไมพึงประสงค” (รางมาตรา 15 แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 21 วรรคสอง) 

7) แกไขเพ่ิมเติมการอางและรับพิงเนินพยานหลักฐาน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 25) 

8) แกไขเพ่ิมเติมการระยะเวลาจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ และ

เพ่ิมเติมการอุทธรณคําสั่ง (รางมาตรา 17 แกัไขเพ่ิมเติมมาตรา 26 วรรคหนึ่ง) 

9) กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวา ดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน และมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (รางมาตรา 18 

เพ่ิมมาตรา 28 วรรคสอง และวรรคสาม 

10) กําหนดใหมีระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการสืบสวน การแสวงหาขอมูลและ รวบรวม

พยานหลักฐานในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร การดําเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) 

(6) (7) หรือ (8) และการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนแกการปองกันและปราบปรามการ กระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (รางมาตรา 19 เพ่ิมมาตรา 31) 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับในรูปแบบฟชช่ิงของตางประเทศ 

 

GERMAN CRIMINAL CODE 

 

Section 77 Locus standi for request 

(1) If an offence may only be prosecuted upon a request to prosecute, the 

victim may file the request unless the law provides otherwise. 

(2) If the victim dies, his right to file a request passes, if so provided by law, to 

his spouse, same sex partner and children. If the victim leaves neither a spouse, 

same sex partner nor children or if they have died before the expiry of the time limit 

for filing the request, the right to file the request passes to his parents and, if they 

have died before the expiry of the time limit for filing the request, to his siblings and 

grandchildren. If a relative has participated in the offence or his quality as a relative 

of the victim has ceased, he is excluded from the list of those to whom the right to 

file the request may pass. The right to file the request does not pass if a prosecution 

were to contravene the professed will of the victim. 

(3) If the person entitled to file a request lacks legal capacity or has only 

limited legal capacity, his statutory representative for his personal affairs and the 

person responsible for the care of the person are entitled to file a request. 

(4) If more than one person is entitled to file a request, each may file a 

request independently. 

 

Section 149 Preparatory acts 

(1) Whosoever prepares to counterfeit money or stamps by producing, 

procuring for himself or another, offering for sale, storing or giving to another 

1.  plates, frames, type, blocks, negatives, stencils, computer programs 

or similar equipment which by its nature is suitable for the commission of the 

offence; 

2.  paper, which is identical or easy to confuse with the type of paper 

designated for the production of money or official stamps and especially protected 

against imitation; or 
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3. holograms or other elements affording protection against 

counterfeiting shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine if he 

prepared to counterfeit money, otherwise with imprisonment not exceeding two 

years or a fine.  

(2) Whosoever voluntarily 

1.  gives up the commission of the offence prepared for and averts a 

danger caused by him that others continue to prepare the offence or commit it,or 

prevents the completion of the offence; and 

2.  destroys or renders unusable the means for counterfeiting, to the 

extent that they still exist and are useful for counterfeiting, or reports their existence 

to a public authority or surrenders them there, 

shall not be liable under subsection (1) above. 

(3) If the danger that others continue to prepare or commit the offence is 

averted, or the completion of the act prevented regardless of the contribution of the 

offender his voluntary and earnest efforts to achieve this aim shall suffice in lieu of 

subsection (2) No 1 above. 

 

Section 202a Data espionage 

(1) Whosoever unlawfully obtains data for himself or another that were not 

intended for him and were especially protected against unauthorised access, if he 

has circumvented the protection, shall be liable to imprisonment not exceeding 

three years or a fine. 

(2) Within the meaning of subsection (1) above data shall only be those 

stored or transmitted electronically or magnetically or otherwise in a manner not 

immediately perceivable. 

 

Section 202b Phishing 

Whosoever unlawfully intercepts data (section 202a(2)) not intended for him, 

for himself or another by technical means from a non-public data processing facility 

or from the electromagnetic broadcast of a data processing facility, shall be liable to 
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imprisonment not exceeding two years or a fine, unless the offence incurs a more 

severe penalty under other provisions. 

 

Section 202c Acts preparatory to data espionage and phishing 

(1) Whosoever prepares the commission of an offence under section 202a or 

section 202b by producing, acquiring for himself or another, selling, supplying to 

another, disseminating or making otherwise accessible 

1.  passwords or other security codes enabling access to data (section 

202a(2)), or 

2.  software for the purpose of the commission of such an offence, 

shall be liable to imprisonment not exceeding one year or a fine. 

(2) Section 149(2) and (3) shall apply mutatis mutandis. 

. 

Section 269 Forgery of data intended to provide proof 

(1) Whosoever for the purposes of deception in legal commerce stores or 

modifies data intended to provide proof in such a way that a counterfeit or falsified 

document would be created upon their retrieval, or uses data stored or modified in 

such a manner, shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine. 

(2) The attempt shall be punishable. 

(3) Section 267(3) and (4) shall apply mutatis mutandis. 

 

Section 303 Criminal damage 

(1) Whosoever unlawfully damages or destroys an object belonging to 

another shall be liable to imprisonment not exceeding two years or a fine. 

(2) Whosoever unlawfully alters the appearance of an object belonging to 

another substantially and permanently shall incur the same penalty. 

(3) The attempt shall be punishable. 

 

Section 303a Data tampering 

(1) Whosoever unlawfully deletes, suppresses, renders unusable or alters data 

(section 202a (2)) shall be liable to imprisonment not exceeding two years or a fine. 

(2) The attempt shall be punishable 
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Phishing-A Cyber Crime, the provisions of Information Technology Act, 2000 

 

The phishing fraud is an online fraud in which the fraudster disguise 

themselves and use false and fraudulent websites of bank and other financial 

institutions, URL Links to deceive people into disclosing valuable personal data, later 

on which is used to swindle money from victim account. Thus, essentially it is a 

cyber-crime and it attracts many penal provisions of the Information Technology Act, 

2000 as amended in 2008 adding some new provisions to deal with the phishing 

activity. The following Sections of the Information Technology Act, 2000 are 

applicable to the Phishing Activity: 

 

57. Appeal to Cyber Regulations Appellate Tribunal.-  

(1) Save as provided in sub-section (2), any person aggrieved by an order 

made by a Controller or an adjudicating officer under this Act may prefer an appeal 

to a Cyber Appellate Tribunal having jurisdiction in the matter. 

 

66. Computer Related Offences. - 

If any person, dishonestly, or fraudulently, does any act referred to in section 

43, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three 

years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both.  

Explanation: For the purpose of this section,-  

a) The word "dishonestly" shall have the meaning assigned to it in section 24 

of the Indian Penal Code (45 of 1860);  

b) The word "fraudulently" shall have the meaning assigned to it in section 

25 of the Indian Penal Code (45 of 1860). 

 

66–A. Punishment for sending offensive messages through communication service, 

etc. Any person who sends, by means of a computer resource or a communication 

device,-  

a) Any information that is grossly offensive or has menacing character; or 
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b) Any information which he knows to be false, but for the purpose of 

causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal 

intimidation, enmity, hatred, or ill will, persistently makes by making use of such 

computer resource or a communication device;  

c) Any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing 

annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient 

about the origin of such messages, shall be punishable with imprisonment for a term 

which may extend to two three years and with fine. 

 

66-B. Punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or 

communication device.- 

Whoever dishonestly receives or retains any stolen computer resource or 

communication device knowing or having reason to believe the same to be stolen 

computer resource or communication device, shall be punished with imprisonment 

of either description for a term which may extend to three years or with fine which 

may extend to rupees one lakh or with both. 

 

66-C. Punishment for identity theft.-  

Whoever, fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, 

password or any other unique identification feature of any other person, shall be 

punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 

three years and shall also be liable to fine which may extend to rupees one lakh.  

 

66-D. Punishment for cheating by personation by using computer resource.- 

Whoever, by means of any communication device or computer resource 

cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for 

a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may 

extend to one lakh rupees. 

 

66-E. Punishment for violation of privacy.- 

Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the 

image of a private area of any person without his or her consent, under 
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circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with 

imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh 

rupees, or with both  

 

Explanation.- For the purposes of this section--  

(a) “Transmit” means to electronically send a visual image with the intent 

that it be viewed by a person or persons;  

(b) “Capture”, with respect to an image, means to videotape, photograph, 

film or record by any means;  

(c) “Private area” means the naked or undergarment clad genitals, pubic 

area, buttocks or female breast;  

(d) “Publishes” means reproduction in the printed or electronic form and 

making it available for public;  

(e) “Under circumstances violating privacy” means circumstances in which a 

person can have a reasonable expectation that- 

(i) He or she could disrobe in privacy, without being concerned that an 

image of his private area was being captured; or   

(ii) Any part of his or her private area would not be visible to the public, 

regardless of whether that person is in a public or private place.  

 

66-F. Punishment for cyber terrorism.- 

(1) whoever,-  

(A) With intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty 

of India or to strike terror in the people or any section of the people by –  

(i) Denying or cause the denial of access to any person 

authorised  to access computer resource; or   

(ii)  Attempting to penetrate or access a computer resource 

without authorisation or exceeding authorised  access; or  

(iii) Introducing or causing to introduce any Computer 

Contaminant, and by means of such conduct causes or is likely to cause death or 

injuries to persons or damage to or destruction of property or disrupts or knowing 

that it is likely to cause damage or disruption of supplies or services essential to the 
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life of the community or adversely affect the critical information infrastructure 

specified under section 70, or  

 (B) knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer 

resource without authorisation or exceeding authorised  access, and by means of 

such conduct obtains access to information, data or computer database that is 

restricted for reasons of the security of the State or foreign relations; or any restricted 

information, data or computer database, with reasons to believe that such 

information, data or computer database so obtained may be used to cause or likely 

to cause injury to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security 

of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, 

or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence, or to 

the advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise, commits the 

offence of cyber terrorism.  

(2) Whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be 

punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life’.  

The Information Technology Act, 2000 makes penal provisions under the 

Chapter XI of the Act and further, Section 81 of the IT Act, 2000 contains a non 

obstante clause, i.e. “the provisions of this Act shall have effect notwithstanding 

anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in 

force”. The said non obstante clause gives an overriding effect to the provisions of 

the IT Act over the other Acts including the Indian Penal Code. The aforesaid penal 

provisions of the IT Act, 2000 which is attracted to the phishing scam are however 

been made bailable by virtue of Section 77B IT Act intentionally in view of the fact 

that there is always an identity conflict as to the correct or accurate identity of the 

person behind the alleged phishing scam and there is always a smokescreen behind 

the alleged crime as to the identity of the person who has actually via these online 

computer resources have or have not committed the offence and in view of the 

possible misuse of the penal provision for cyber offences as contained in the IT Act, 

the offence is made bailable. 
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Anti-Phishing Act 

 

Summary 

This Act will help ensure that phishing and pharming are illegal and that the 

state has the ability to prosecute the bad actors that prey on the residents of this 

state.  Phishing or Pharming are acts that defraud someone by using a false web site 

or pretending to be a legitimate business on the Web and fraudulently obtaining 

identifying information.  This act also enables lawsuits by Internet service providers 

and owners of web pages or trademarks that are used without authorization in the 

conduct of a violation.   It includes an immunity provision narrowly tailored to only 

those properties that are “controlled or operated” by the internet service provider 

or internet registrar. 

Model Legislation 

Section 1. {Definitions} As used in this Act: 

1. “Entity” includes corporations, business trusts, estates, partnerships, 

limited partnerships, limited liability partnerships, limited liability companies, 

associations, organizations, joint ventures, governments, governmental subdivisions, 

agencies, or instrumentalities, or any other legal entity, whether for profit or not-for-

profit. 

2. “Individual” means a natural person. 

3. “Identifying information” means any information that can be used to 

access an individual’s financial accounts or to obtain goods and services, including, 

but not limited to: address, birth date, Social Security number, driver’s license 

number, non-driver governmental identification number, telephone number, bank 

account number, student identification, credit or debit card number, personal 

identification number, unique biometric data, employee or payroll number, 

automated or electronic signature, computer image, photograph, screen name or 

password.  The term does not include information that is lawfully obtained from 

publicly available information, or from Federal, State, or local government records 

lawfully made available to the general public. 
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4. “False pretenses” means the representation of a fact or circumstance 

which is not true and is calculated to mislead. 

5. “Web page” means a location that has a single uniform resource locator 

(URL) with respect to the World Wide Web or another location that can be accessed 

on the Internet 

 

Section 2.  {Phishing and Pharming} 

1. Phishing. – An individual or entity is guilty of phishing if, with intent to 

defraud or injure an individual, or with knowledge that he is facilitating a fraud or 

injury to be perpetrated by anyone: 

(a) the actor makes any communication under false pretenses 

purporting to be by or on behalf of a legitimate business, without the 

authority or approval of the business; and 

(b) the actor uses that communication to induce, request, or solicit 

any person to provide identifying information or property. 

2. Pharming. – An individual or entity is guilty of pharming if, with intent to 

defraud or injure an individual, or with knowledge that he is facilitating a fraud or 

injury to be perpetrated by anyone: 

(a) creates or operates a webpage that represents itself as belonging to or 

being associated with a legitimate business, without the authority or approval of such 

business, and that may induce any user of the Internet to provide identifying 

information or property; or 

(b) alters a setting on a user’s computer or similar device or software 

program through which the user may search the Internet and thereby causes any 

user of the Internet to view a communication that represents itself as belonging to or 

being associated with a legitimate business, which message has been created or is 

operated without the authority or approval of such legitimate business and induces, 

requests or solicits any user of the Internet to provide identifying information or 

property. 
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Section 3. {Immunity for Disabling Phishing and Pharming Sites}  

No Internet registrar or Internet service provider may be held liable under any 

provision of the laws of this State or of any political subdivision of this State for 

removing or disabling access to an Internet domain name controlled or operated by 

such registrar or by such provider or to content that resides on an Internet website or 

other online location controlled or operated by such provider and that such provider 

believes in good faith is used to engage in a violation of this Subchapter. 

 

Section 4. {Violations} 

1. A person who violates this section is guilty of a Class XX felony, a fine not 

to exceed $XXX or imprisonment not to exceed XX years, or both. 

2. The following persons may bring a civil action against a person who 

violates this subchapter. 

(a) an Internet service provider who is adversely affected by the 

violation; 

(b) an owner of a web page, computer server, or a trademark that is 

used without authorization in the violation; or 

(c) the Attorney General 

3. Except as provided by paragraph 3, a person permitted to bring a civil 

action may obtain either actual damages for a violation of this Act or a civil penalty 

not to exceed $150,000 per violation of this act. 

4. A violation of this Act by a state-chartered or licensed financial institution 

shall be enforceable exclusively by the financial institution’s primary state regulator. 

 

Section 5. {Applicability}  

This Act shall apply to the discovery of phishing or pharming incident that 

occurs on or after the effective date of this section.   This act does not apply to a 

telecommunications provider’s or Internet service provider’s good faith transmission 

or routing of, or intermediate temporary storing or caching of, identifying information. 
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Section 7 {Preemption}  

This Act deals with subject matter that is of Statewide concern, and it is the 

intent of the Legislature that this Act shall supersede and preempt all rules, 

regulations, codes, statutes or ordinances of all cities, counties, municipalities and 

other local agencies within this state regarding the matters expressly set forth in this 

Act. 

 

Section 8. {Severability clause.} 

Section 9. {Repealer clause.} 

Section 10. {Effective date.} This Act shall take effect in 120 days after the date of 

enactment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

New York General Business - Article 26 - § 390-B Anti-phishing Act of 2006 

General Business 

  

§  390-b. Anti-phishing act of 2006.  

1. This section shall be known as 

  and may be cited as the "anti-phishing act of 2006". 

2. For purposes of this section, the following terms  shall  have  the 

  following meanings: 

  (a)  The term "electronic message" means a message sent or posted to a 

unique destination,  commonly  expressed  as  a  string  of  characters, consisting of 

a unique user name or mailbox (commonly referred to as the "local  part")  and a 

reference to an internet domain (commonly referred to as the  "domain  part"),  

whether  or  not  displayed,  to  which  an electronic message can be sent, delivered 

or posted. 

 (b)  The  term  "identifying  information"  means  an individual's (1) social 

security number; (2) driver's license number;  (3)  bank  account number;  (4)  credit  

or  debit card number; (5) personal identification number  (PIN);  (6)  automated  or  

electronic  signature;  (7)   unique biometric  data;  (8)  account  passwords;  or  (9)  

any  other piece of information that  can  be  used  to  access  an  individual's  

financial accounts or to obtain goods or services. 

  (c) The term "internet" means collectively the myriad of computer and 

telecommunications  facilities,  including   equipment   and   operating software,  

which comprise the interconnected  world-wide  network  of networks  that  employ  

the transmission control  protocol/internet protocol, or any predecessor or successor 

protocols to such protocol, to communicate information of all kinds by wire or radio. 

  (d)  The  term  "web page" means a location, with respect to the world 

wide web, that has a single uniform resource  locator  or  other  single location with 

respect to the internet. 

3.  It  is unlawful for any person, by means of a web page, electronic 

message, or other use of the internet to  solicit,  request  or  collect identifying  

information by deceptively representing himself or herself, either directly or by 
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implication, to be a business  or  a  governmental entity  and  doing so without the 

authority or approval of such business or such governmental entity. 

4. (a) The attorney general, or any person who either  is  engaged  in the  

business of providing internet access service to the public or owns a web page or 

trademark and who is adversely affected  by  reason  of  a violation  of  the  

provisions of subdivision three of this section, may bring an  action  against  a  person  

who  violates  the  provisions  of subdivision three of this section: 

   (1) to enjoin further violation of the provisions of subdivision three of 

this section; and 

   (2) to recover the greater of: 

    (A) actual damages; or 

(B)  one  thousand  dollars  for  each  instance  in which identifying 

information is solicited,  requested  or  collected  from  a  person  in violation of the 

provisions of subdivision three of this section. 

   (b) In an action under paragraph (a) of this subdivision, a court may: 

   (1)  increase  the  damages  up  to three times the damages allowed 

by paragraph (a) of this subdivision where the defendant has been found  to have  

engaged  in  a pattern and practice of violating the provisions of subdivision three of 

this section; and 

   (2) award costs and reasonable attorney's fees to a prevailing party. 

5. Nothing in this section shall in any way limit rights  or  remedies which  are  

otherwise available under law to the attorney general or any other person 

authorized to bring an action  under  subdivision  four  of this section.
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2012 California Codes 

BPC - Business and Professions Code 

CHAPTER 33 - Anti-Phishing Act of 2005 

 

§ 22948.1  

 For the purposes of this chapter, the following terms have the following 

meanings: 

  (a) “Electronic mail message” means a message sent to a unique 

destination, commonly expressed as a string of characters, consisting of a unique 

user name or mailbox (commonly referred to as the “local part”) and a reference to 

an Internet domain (commonly referred to as the “domain part”), whether or not 

displayed, to which an electronic message can be sent or delivered. 

  (b) “Identifying information” means, with respect to an individual, any 

of the following: 

   (1) Social security number. 

   (2) Driver’s license number. 

   (3) Bank account number. 

   (4) Credit card or debit card number. 

   (5) Personal identification number (PIN). 

   (6) Automated or electronic signature. 

   (7) Unique biometric data. 

(8) Account password. 

   (9) Any other piece of information that can be used to access 

an individual’s financial accounts or to obtain goods or services. 

  (c) “Internet” shall have the meaning as defined in paragraph (6) of 

subdivision (f) of Section 17538. 

  (d) “Web page” means a location that has a single uniform resource 

locator or other single location with respect to the Internet. 

§ 22948.2  

It shall be unlawful for any person, by means of a Web page, electronic mail 

message, or otherwise through use of the Internet, to solicit, request, or take any 
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action to induce another person to provide identifying information by representing 

itself to be a business without the authority or approval of the business. 

§ 22948.3  

 (a) The following persons may bring an action against a person who violates 

or is in violation of Section 22948.2: 

  (1) A person who (A) is engaged in the business of providing Internet 

access service to the public, owns a Web page, or owns a trademark, and (B) is 

adversely affected by a violation of Section 22948.2. 

 An action brought under this paragraph may seek to recover the greater of 

actual damages or five hundred thousand dollars ($500,000). 

  (2) An individual who is adversely affected by a violation of Section 

22948.2 may bring an action, but only against a person who has directly violated 

Section 22948.2. 

 An action brought under this paragraph may seek to enjoin further violations 

of Section 22948.2 and to recover the greater of three times the amount of actual 

damages or five thousand dollars ($5,000) per violation. 

 (b) The Attorney General or a district attorney may bring an action against a 

person who violates or is in violation of Section 22948.2 to enjoin further violations 

of Section 22948.2 and to recover a civil penalty of up to two thousand five hundred 

dollars ($2,500) per violation. 

 (c) In an action pursuant to this section, a court may, in addition, do either or 

both of the following: 

  (1) Increase the recoverable damages to an amount up to three times 

the damages otherwise recoverable under subdivision (a) in cases in which the 

defendant has engaged in a pattern and practice of violating Section 22948.2. 

  (2) Award costs of suit and reasonable attorney’s fees to a prevailing 

plaintiff. 

 (d) The remedies provided in this section do not preclude the seeking of 

remedies, including criminal remedies, under any other applicable provision of law.

 (e) For purposes of paragraph (1) of subdivision (a), multiple violations of 

Section 22948.2 resulting from any single action or conduct shall constitute one 

violation. 
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AN ACT to amend Tennessee Code Annotated, Title 47, Chapter 18, relative to 

the Anti-Phishing Act of 2006. 

 

This Act makes it unlawful for any person to represent oneself, either directly 

or by implication, to be another person, without the authorization or permission of 

such other person, through the use of the Internet, electronic mail messages or any 

other electronic means, including wireless communication, and to solicit, request, or 

take any action to induce a resident of this state to provide identifying information or 

identification documents. 

  

SECTION 4. 

§ 47-18-5203. 

  (a) It shall be unlawful for any person to represent oneself, either directly or 

by implication, to be another person, without the authorization or permission of such 

other person, through the use of the Internet, electronic mail messages or any other 

electronic means, including wireless communication, and to solicit, request, or take 

any action to induce a resident of this state to provide identifying information or 

identification documents. 

 (b) It shall be unlawful for any person without the authorization or 

permission of the person who is the subject of the identifying information, with the 

intent to defraud, for such person's own use or the use of a third person, or to sell 

or distribute the information to another, to: 

 (1) Fraudulently obtain, record or access identifying information that 

would assist in accessing financial resources, obtaining identification 

documents, or obtaining benefits of such other person; 

 (2) Obtain goods or services through the use of identifying information 

of such other person; 

   (3) Obtain identification documents in such other person's name. 

 (c) It shall be unlawful for any person with the intent to defraud and without 

the authorization or permission of the person who is the owner or licensee of a Web 

page or Web site to: 
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 (1) Knowingly duplicate or mimic all or any portion of the Web site or 

Web page; 

 (2) Direct or redirect an electronic mail message from the IP address 

of a person to any other IP address; 

 (3) Use any trademark, logo, name, or copyright of another person on 

a Web page; or 

 (4) Create an apparent but false link to a web page of a person which 

is directed or redirected to a web page or IP address other than that of the 

person represented. 

 (d) It shall be unlawful for any person to attempt to commit any of 

the offenses enumerated in this section.  

 

SECTION 5. 

§ 47-18-5204.  

(a) The following persons may bring an action against a person who violates 

or is in violation of § 47-18-5203: 

(1) A person who: 

 (A) Is engaged in the business of providing internet access 

service to the public, owns a Web page, or owns a trademark; and 

(B) Suffers ascertainable loss by a violation of § 47-18- 5203. 

An action brought under this subdivision may seek to recover the 

greater of actual damages or five hundred thousand dollars 

($500,000). 

 (2) An individual who suffers an ascertainable loss by a violation of § 

47-18-5203 may bring an action, but only against a person who has directly 

violated § 47-18-5203. 

  An action brought under this subdivision may seek to enjoin further violations 

of §47-18-5203 and to recover the greater of three (3) times the amount of actual 

damages or five thousand dollars ($5,000), per violation. 

 (b) The attorney general or a district attorney may bring an action against a 

person who violates or is in violation of § 47-18-5203 to enjoin further violations of § 
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47-18-5203 and to recover a civil penalty of up to two thousand five hundred dollars 

($2,500), per violation. 

  (c) In an action pursuant to this part, a court may, in addition, do either or 

both of the following: 

 (1) Increase the recoverable damages to an amount up to three (3) 

times the damages otherwise recoverable under subdivision (a) in cases in 

which the defendant has established a pattern and practice of violating § 47-

18-5203; or 

 (2) Award costs of the suit and reasonable attorney's fees to a 

prevailing plaintiff. 

  (d) The remedies provided in this part do not preclude the seeking of 

remedies, including criminal remedies, under any other applicable provision of the 

law. 

(e) For purposes of subdivision (1) of subsection (a), multiple violations of § 

47-18-5203 resulting from any single action or conduct shall constitute one (1) 

violation. 

(f) No provider of an interactive computer service may be held liable under 

this act or any other provision of state law for identifying, removing, or disabling 

access to content that resides on an Internet Web page or other online location that 

such provider believes in good faith is used to engage in a violation of this act. 

 

SECTION 6. 

§ 47-18-5205.  

(a) A violation of this part constitutes a violation of the Tennessee Consumer 

Protection Act, compiled in Part 1 of this chapter. 

  (b) For the purpose of application of the Tennessee Consumer Protection Act, 

any violation of the provisions of this part shall be construed to constitute an unfair 

or deceptive act or practice affecting trade or commerce and subject to the penalties 

and remedies as provided in such act, in addition to the penalties and remedies set 

forth in this part. 
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(c) If the division has reason to believe that any person has violated any 

provision of this part, the attorney general and reporter, at the request of the 

division, may institute a proceeding under this chapter. 
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UTAH E-COMMERCE INTEGRITY ACT 

2010 GENERAL SESSION 

STATE OF UTAH 

 
Part 2. Phishing and Pharming 

13-40-201. Phishing and pharming. 

  (1) A person is guilty of phishing if, with intent to defraud or injure an 

individual, or with knowledge that the person is facilitating a fraud or injury to be 

perpetrated by another: 

   (a) the person makes a communication under false pretenses 

purporting to be by or on behalf of a legitimate business, without the 

authority or approval of the legitimate business; and 

(b) the person uses the communication to induce, request, or solicit 

another person to provide identifying information or property. 

  (2) A person is guilty of pharming if, with intent to defraud or injure another, 

or with knowledge that the person is facilitating a fraud or injury to be perpetrated 

by another, the person: 

(a) creates or operates a webpage that represents itself as belonging 

to or being associated with a legitimate business, without the authority or 

approval of the legitimate business, if that webpage may induce any user of 

the Internet to provide identifying information or property; or 

   (b) alters a setting on a user's computer or similar device or software 

program through which the user may search the Internet, causing any user of 

the Internet to view a communication that represents itself as belonging to or 

being associated with a legitimate business, if the message has been created 

or is operated without the authority or approval of the legitimate business 

and induces, requests, or solicits any user of the Internet to provide 

identifying information or property. 

 

Section 5. Section 13-40-202  

169 13-40-202. Removal of domain name or content -- Liability. 
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If an Internet registrar or Internet service provider believes in good faith that 

an Internet domain name controlled or operated by the Internet registrar or Internet 

service provider, or content residing on an Internet website or other online location 

controlled or operated by the Internet registrar or Internet service provider, is used 

to engage in a violation of this part, the Internet registrar or Internet service provider 

is not liable under any provision of the laws of this state or of any political 

subdivision of the state for removing or disabling access to the Internet domain 

name or other content. 

 

Section 6. Section 13-40-203  

178 13-40-203. Application of part. 

  (1) This part applies to the discovery of a phishing or pharming incident that 

occurs on or after July 1, 2010. 

(2) This part does not apply to a telecommunications provider's or Internet 

service provider's good faith transmission or routing of, or intermediate temporary 

storing or caching of, identifying information. 

 

Section 7. Section 13-40-204  

13-40-204. Relation to other law. 

The conduct prohibited by this part is of statewide concern, and this part's 

provisions supersede and preempt any provision of law of a political subdivision of 

the state. 

 

Section 11. Section 13-40-401  

Part 4. Enforcement 

13-40-401. Phishing and pharming violations. 

(1) A civil action against a person who violates any provision of Part 2, 

Phishing and Pharming, may be filed by: 

  (a) an Internet service provider that is adversely affected by the 

violation; 
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(b) an owner of a webpage, computer server, or a trademark that is 

used without authorization in the violation; or 

   (c) the attorney general. 

  (2) A person permitted to bring a civil action under Subsection (1) may obtain 

either 296 actual damages for a violation of this chapter or a civil penalty not to 

exceed $150,000 perviolation of Part 2, Phishing and Pharming. 

  (3) A violation of Part 2, Phishing and Pharming, by a state-chartered or 

licensed financial institution is enforceable exclusively by the financial institution's 

primary state regulator.  



 

ประวัติผูเขียน 
 

 ช่ือ ช่ือสกุล      นางสาวกุลธิดา อาธิเจริญสุข 

 

ประวัติการศึกษา     นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
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