
พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

ยกเวนความรับผิดผูใหบริการ 
เมื่อทำตามขั้นตอนตามกฎหมายจะรับผิด

กำหนดขั้นตอนการแจงเตือน 
เฉพาะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจเทานั้น 

เพื่อใหมีความชัดเจน เปนไปในแนวทางที่ยอมรับได
มีความโปรงใส ตรวจสอบการดำเนินการได

การนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร

(มาตรา 15)

ปรับปรุงความผิดฐานเผยแพรขอมูล 

เอาผิดกับการฉอโกง ปลอม  
หรือขอมูล อันเปนเท็จ

แตไมใชกับหมิ่นประมาท 

(มาตรา 14(1))

ใหปฏิเสธไมรับ Spam งายขึ้น 
ดูแลความเปนสวนตัว (Privacy)

จึงไมเปน Spam
พรอมใหเกณฑที่ชัดเจนวา แคไหน...เพียงใด

SPAM

(มาตรา 11)

ดูแล 
หรือโครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศ

(มาตรา 12)

CRITICAL
INFRASTRUCTURE 

CRITICAL
INFRASTRUCTURE

สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 
เชน ระบบการเงิน การธนาคาร ระบบพลังงาน ไฟฟา ประปา

ระบบสาธารณสุข เปนตน
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อัตราโทษที่ปรับปรุง
มาตรา 

ม. 12

ม. 12/1

ฐานความผิด อัตราโทษ

เมื่อการแฮกขอมูลหรือระบบ, ดักรับ, Spam, 
เปดเผยมาตรการปองกัน ทำตอ 
โครงสรางสำคัญ เชน ไฟฟา ประปา
 
หากเกิดความเสียหายตามมาดวย

เมื่อแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล, 
ขัดขวางหรือชะลอการทำงานระบบ ทำตอ 
โครงสรางสำคัญ เชน ไฟฟา ประปา

ไมเจตนา แตทำใหคนตาย  

แกไขเปลี่ยนแปลง, ทำใหระบบทำงานไมปกติ
ทำใหบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย

ไมเจตนา แตทำใหคนตาย  

โทษ 1-7 ป ปรับ 10,000 – 140,000

โทษ 1-10 ป ปรับ 20,000 – 200,000 

โทษ 3-15 ป ปรับ 60,000 – 300,000 

โทษ 5–20 ป ปรับ 100,000 – 400,000 

ไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 200,000 

โทษ 5-20 ป ปรับ 100,000 – 400,000
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ที่ศาลพิพากษาวาผิด
เพิ่มมาตราการบรรเทา
ความเสียหายสำหรับ

โดยศาลอาจสั่งใหทำลาย / โฆษณาหรือเผยแพรคำพิพากษา / 
หรือใชมาตรการอื่นๆ) และสั่งใหผูครอบครองขอมูลทำลายขอมูลนั้น 
ตามหลักสิทธิที่จะถูกลืม (RIGHT TO BE FORGOTTEN)

เนื้อหา

(มาตรา 16/1, 16/2)

(CONTENT) 

เพิ่มมาตรการเปรียบเทียบ ในความผิดที่มีโทษสถานเบา 

ลดภาระประชาชนดำเนินคดีชั้นศาล 
เพื่อไมใหติดอยูในกระบวนการยุติธรรมที่ตองใชเวลา และมีคาใชจาย

(มาตรา 17/1)

ดูแลความเสียหาย
ตอตัวบุคคล   

ที่รวมถึงการตัดตอภาพของผูตาย
และกำหนดขอยกเวนในการติชม ดวยความเปนธรรม

(มาตรา 16)

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?
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พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

จะทำอยางไร
ใหพนักงานเจาหนาที่ี่ซึ่งเชี่ยวชาญ 
ชวยเหลือทางเทคนิค

แกพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

เพื่อบรรเทาความเสียหาย 
ใหกับประชาชนเร็วที่สุด

(มาตรา 18, 19)

ทำอยางไรใหมี
พนักงานเจาหนาที่
ที่เชี่ยวชาญ 
จึงตองใหคาตอบแทน
ที่พอจะสูไดในราคาตลาด
 (มาตรา 28)

ไมนอยกวา 90 วัน หากจำเปนอาจขยายเปน 2 ป 

รูปแบบการกระทำความผิดที่ซับซอนมากขึ้น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

จึงอาจจำเปนตองขยายเวลา
เก็บขอมูลจราจร

ที่ใชเปนพยานหลักฐาน 
(มาตรา 26)

ทางคอมพิวเตอร
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เพิ่มมาตรการดูแลเนื้อหา(Content) ที่ผิดกฎหมายอื่น /
กระทบความสงบฯ ศีลธรรมฯ ลดผลกระทบตอสังคม 

แตการปดเว็บตองผานกลไกศาล

ลักษณะเนื้อหา ลักษณะเนื้อหา
    -   ผิดกฎหมายนี้
    -   เปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย  
        ของประเทศ/กอการราย 
        ตามประมวลกฎหมายอาญา
    -   ผิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
    -   ผิดกฎหมายอื่นและขอมูลมีลักษณะ  
        ขัดตอความสงบฯ หรือศีลธรรมฯ

-   ขอมูลมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย   
    หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขั้นตอนการออกคำสั่ง ขั้นตอนการออกคำสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานเจาหนาที่           คณะกรรมการกลั่นกรอง

   
พนักงานเจาหนาที่/ผูใหบริการ

9 คน 3/9 ตองมาจากเอกชน
ดานสิทธิ, สื่อมวลชน, IT, หรืออื่น ๆ  

เพิ่มเติมหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ ในการระงับ/ลบเพื่อความชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน

ศาลรมว.

รมว.ศาล

ดำเนินการระงับ/ลบ

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

(มาตรา 20)
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ใหมีการรางประกาศ/ระเบียบ
เพื่อใหเห็นแนวทางการใชบังคับ

มาตรา 11  
กำหนดใหชัดเจนวาอะไรคือ สแปม 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ทำใหเดือดรอนรำคาญ 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการสง ลักษณะ และ
ปริมาณของขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอน
รำคาญแกผูรับ และลักษณะอันเปนการปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการแจงเตือนการระงับการทำใหแพรหลายของขอมูล
คอมพิวเตอร และการนำขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ.วาดวย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการ
ทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูใหบริการ พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร ตาม 
พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคำสั่ง
ไมพึงประสงค ซึ่งอาจนำมาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคำสั่งไมพึงประสงค
ก็ได (อาจมีการจัดทำในภายหลัง)

ประกาศที่ใชบังคับอยูมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศฉบับใหม ซึ่งตองทำใหเสร็จภายใน 60 วัน หลังวันใชบังคับ (120 + 60 หลังประกาศในราชกิจจาฯ)  

มาตรา 15 
เมื่อผูใหบริการจำเปนตองระงับการเผยแพรเว็บไซต
และยกเวนโทษใหกับผูใหบริการ

มาตรา 17/1
วางกลไกเปรียบเทียบความผิดสำหรับโทษสถานเบา

มาตรา 20 
การระงับการเผยแพร ตองตรวจสอบ
การใชอำนาจโดยศาล

เฉพาะเนื้อหาที่ขัดตอการสงบเรียบรอย
(ที่กระทบตอสังคมในวงกวาง) ตองมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(อยางนองตองมีเอกชนจากสายสื่อ, สิทธิมนุษยชน ไอที)

อีกช้ันหน่ึง กอนใหศาลตรวจสอบ ถวงดลการทำหนาท่ี

มาตรา 21
กำหนดชุดคำสั่งไมพึงประสงค ที่ใชประโยชนได 
เชน ใชตัวสอบชองโหวงยอมไมผิดกฎหมาย

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?
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