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เนื้ อหาในฉบับ :
เมษายน 2560
•

พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

•

บีโอไอออกมาตรการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย

•

บีโอไอออกประกาศปรับปรุงสิทธิและประโยชน์
เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives)
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มกี ารประกาศพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
กระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในราชกิจจา
นุเบกษา และให้มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (“พ.ร.บ.ฯ”) ทัง้ นี้
พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสรุปสาระสําคัญของพ.ร.บ.ฯ
ฉบับนี้ได้ ดังต่อไปนี้
•

กําหนดฐานความผิดขึน้ ใหม่และเพิม่ โทษฐานความผิดเดิม เช่น เพิม่ โทษการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อันมีลกั ษณะเป็ นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผรู้ บั โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั สามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท เป็ นต้น

•

เน้นการคุม้ ครองเพื่อป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื เช่น กําหนดให้การนําข้อมูลคอมพิวเตอร์
ปลอมไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นเท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ โดยประการทีน่ ่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน ซึง่ จะต้องเป็ นการกระทําโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และมีการแยกความผิดสําหรับการกระทําดังกล่าวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดย
จะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

•

เพิม่ โทษการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ โดยประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

•

เพิม่ โทษสําหรับการกระทําของผูใ้ ห้บริการจากการจงใจ สนับสนุน หรือยินยอมให้มกี ารกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ทีอ่ ยู่ในความควบคุมของตน เป็ นการให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็ นใจให้มกี ารกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ทีอ่ ยู่ในความควบคุมของตน จะต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทําความผิด และถ้าผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้ว่าได้ปฏิบตั ติ าม
ประกาศกําหนดขัน้ ตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์
นัน้ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐมนตรีแล้ว ผูใ้ ห้บริการนัน้ จะไม่ตอ้ งได้รบั โทษ

ทัง้ นี้ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้
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บีโอไอออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนที่ได้รบั ผลกระทบ
จากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 3/2560 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย (“ประกาศฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทีน่ ําเข้ามาทดแทนเครื่องจักรทีเ่ สียหายจากอุทกภัย ทัง้ เครือ่ งจักรใหม่และเครื่องจักรใช้
แล้วจากต่างประเทศซึง่ มีอายุไม่เกิน10 ปี นับตัง้ แต่ปีทผ่ี ลิตถึงปี ทน่ี ําเข้าและจะต้องได้รบั ใบรับรองจากสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้ใน
ด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการใช้พลังงานภายใน 2 ปี นับแต่วนั ทีอ่ นุมตั ิ เพื่อให้นบั เป็ น
เงินลงทุนสําหรับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยเครือ่ งจักรทีข่ อนําเข้ามาต้องเป็ นเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรทีไ่ ด้รบั
ความเสียหาย และให้นําเข้าเครือ่ งจักรรายการดังกล่าวได้เพียงครัง้ เดียว ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะต้องสามารถแสดง
หลักฐานการประเมินความเสียหายของเครื่องจักร เช่น เอกสารแสดงมูลค่าความเสียหายของบริษทั ประกันภัย และภาพถ่าย
หรือเอกสารอื่นซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็ นต้น
2. อนุมตั ใิ ห้เพิม่ กําลังการผลิตตามกําลังผลิตจริงของเครื่องจักรทีน่ ําเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก
อุทกภัย
3. อนุญาตให้ตดั บัญชีวตั ถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ นทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหรือสูญหายจากอุทกภัยโดยไม่มภี าระภาษีอากร ทัง้ นี้ จะต้อง
ยื่นหลักฐานขอตัดบัญชีวตั ถุดบิ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนดภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทัง้ นี้ ประกาศฯฉบับนี้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และผูข้ อรับการส่งเสริมจะต้องยืน่ ขอนําเข้าเครื่องจักรทดแทนภายใน
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บีโอไอออกประกาศปรับปรุงสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based
Incentives)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2560 เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและ
ประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) โดย
แก้ไขจํานวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นเพิม่ เติม ดังนี้
ประเภทเงิ นลงทุนค่าใช้จา่ ย/

สิ ทธิ ประโยชน์เดิ ม

สิ ทธิ ประโยชน์ใหม่

1. การวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทัง้ การ
ดําเนินการเอง หรือการว่าจ้างผูอ้ ่นื ในประเทศ หรือการร่วม
วิจยั และพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ

ร้อยละ ของการลงทุน 200 ร้อยละ ของการลงทุน 300
หรือค่าใช้จ่าย
หรือค่าใช้จ่าย

2. ค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาจากแหล่งใน
ประเทศ

ร้อยละ 1ของการลงทุน 00 ร้อยละ ของการลงทุน 200
หรือค่าใช้จ่าย
หรือค่าใช้จ่าย

3. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง

ร้อยละ 1ของการลงทุน 00 ร้อยละ ของการลงทุน 200
หรือค่าใช้จ่าย
หรือค่าใช้จ่าย

4. การพัฒนาผูผ้ ลิตวัตถุดบิ หรือชิน้ ส่วนในประเทศ (Local
ร้อยละ 1ของการลงทุน 00 ร้อยละ ของการลงทุน 200
Supplier) ทีม่ ผี มู้ สี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของ 51
หรือค่าใช้จ่าย
หรือค่าใช้จ่าย
ทุนจดทะเบียน ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขัน้ สูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ การดําเนินการเอง
หรือการว่าจ้างผูอ้ ่นื ในประเทศ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ

ร้อยละ 1ของการลงทุน 00 ร้อยละ ของการลงทุน 200
หรือค่าใช้จ่าย
หรือค่าใช้จ่าย

ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
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