สถานการณ์ที่ 1. ตารวจบุกรวบหมอสาวคาโรงพยาบาลธนบุรี เอี่ยวคดี ทุบหุ้น รับเคยโพสต์ข้อความมิ
บังควรลงเว็บบอร์ด จนท.ค้นห้องพักยึดโน้ตบุ๊ค เผยรวมเป็นรายที่ 4
จากกรณี ที่ ต ารวจ บช.ก.จ านวนหลายหน่ ว ยงานได้ ร่ ว มกั น จั บกุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ งหาที่ ก ระท าความผิ ด
ตาม พรบ.ว่าด้ว ยการทาผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่องการโพสต์ข้อความอันมิบังควรผ่านทางเว็บไซต์ใน
อินเตอร์เน็ต จนก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อประเทศชาติและส่งผลกระทบทาให้เศรษฐกิจรวมถึง ตลาดหุ้นไทย
นั้น โดยมีผู้ห า 3 คน คือ นายคธา ปาจาริยพงษ์ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโ ก้ จากัด น.ส.ธีรนันต์
วิภูชนันธ์ อายุ 43 ปี กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด และนายสมเจตน์ อิทธิวร
กุล อายุ 38 ปี เจ้าของโต๊ะสนุ๊กเกอร์แห่งหนึ่งในชลบุรี
ล่ า สุ ด เมื่ อ เวลา 17.00 น. วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน พล.ต.ต.เกรี ย งศั ก ดิ์ อรุ ณ ศรี โ สภณ ผบก.ปอท.
และพ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.ปอท. ได้นากาลังเจ้าหน้าที่ บก.ปอท.เข้าจับกุมตัว พญ.ทัศพร รัตน์วงศา
อายุ 42 ปี แพทย์รั งสี วิทยา โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหากระทาความผิดตามมาตรา 14 พ.ร.บ.
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายปี 2550 ข้อหานาเข้าข้อมูลอื่นและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทา
ให้ ป ระชาชนหลงเชื่อ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ ความมั่น คงต่ อประเทศ โดยมีพ ฤติก รรมไม่ เ ป็น ผลดี ต่ อ
ประเทศชาติ ปล่อยข่าวให้เกิดความเสื่อมเสีย มีโทษจา 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยสามารถ
จั บ กุ ม ตั ว ได้ ข ณะก าลั ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ น รพ.ธนบุ รี ถนนตากสิ น แขวงบุ ค คโล เขตธนบุ รี กทม.
จากการสอบสวนเบื้องต้น พญ.ทัศพร ยอมรับว่า เคยโพสต์ข้อความมิบังควรลงในเว็บบอร์ดจริง แต่ไม่มี
เจตนาจะมุ่ ง ร้ า ยต่ อ สถาบั น เบื้ อ งสู ง เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ควบคุ ม ตั ว ไปตรวจค้ น ที่ ห้ อ งพั ก ภายในรอยั ลปาร์ ค
คอนโดมิเนียม ภายในซอยพหลโยธิน 8 พบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง จึงยึดไว้เป็นของกลาง ก่อนนาตัว
ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปิดเผยว่า การจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่อง
จากเจ้ าหน้ าที่ได้พบข้อมูล เกี่ย วกับ ข้อความอัน มิบังควรที่ พญ.ทัศพร โพสต์ล งบนเว็บบอร์ด จึงรวบรวม
พยานหลักฐานติดตามไปจับกุมได้ภายในโรงพยาบาล เบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้ทาการสอบปากคาผู้ต้องหา
ร่วมกับ นายอารีย์ จิวรรักษ์ ผอ.สานักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วคาดว่าน่าจะอนุญาตให้ประกันตัว
ออกไปเหมือนรายอื่นๆ ที่เคยถู กจั บ กุมมาก่อนหน้านี้ แต่จะต้องถูกควบคุมบริเวณไม่ให้เดินทางออกนอก
ประเทศไทย ส่วนจะถูกแจ้งข้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่นั้น หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี
เ อ ส ไ อ ) แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ไ อ ซี ที ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ห า พ ย า น แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ม า ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป
ขณะที่ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับพญ.ทัศพร ในความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายปี 2550 โดยนาข้อมูลโพสต์เข้าไปทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตารวจ
ได้ยึดเอาคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหามาตรวจสอบ ว่าจะมีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกบ้ าง หากพบมีผู้เกี่ยวข้องก็จะออก
หมายจับเพิ่มเติมต่อไป ซึงตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใคร ต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง
ที่มา http://news.sanook.com/crime/

สถานการณ์ที่ 2. ตัดสินคดี sms ‘อากง’ ผิดคดีหมิ่น+พ.ร.บ.คอมพ์ จาคุก 20
จาเลย ถูกกล่าวหาว่าใช้โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 081-349-3615 ส่งข้อความอันอาจเป็นการดูหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ และหมิ่นประมาทใส่ความให้ร้ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้งหมด 4
ครั้งไปยังโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ 081-425-5599 ของนายสมเกียรติ ครองวัฒ นสุข ขณะดารง
ตาแหน่งเลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553
3 สิงหาคม 2553 จาเลย วัย 61 ปี ถูกจับกุมในข้อหากระทาความผิดตามมาตรา 14 (2), (3) พ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร์ และมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา และค าสั่ ง คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข (คปค.) ฉบับที่ 41 โดยข้อความดังกล่าวมีลักษณะหยาบ
คาย เข้าข่ายจาบจ้วง ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
จาเลยให้การปฏิเสธ ตั้งแต่ชั้นจับกุม โดยกล่าวว่ าไม่รู้จักวิธีการส่ง SMS และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ส่ง
นั้นก็ไม่ใช่ของตน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจเชื่อว่าผู้ส่งข้อความหักซิมการ์ดทิ้งไปแล้ว จึงสืบเบาะแสจากหมายเลข
ประจาเครื่อง (IMEI)
จาเลยเคยประกอบ อาชีพขับรถส่งของ ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแล้วเนื่องจากอายุม ากและพูดไม่ถนัด
หลังการ ผ่าตัดมะเร็งใต้ลิ้นตั้งแต่ปี 2550 ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับภรรยาในห้องเช่าราคาเดือนละ 1,200 บาท ย่าน
สาโรง จังหวัดสมุทรปราการ และอยู่ได้ด้วยเงินที่ได้รับจากลูกๆ อีกเล็กน้อย แต่ละวันมีหน้าที่ต้องเลี้ยงหลาน
3-4 คน
หลังถูกจับกุมเมื่อ วันที่ 3 ส.ค.53 เขาถูกคุมตัวในเรือนจานวน 63 วัน และได้ประกันตัวเมื่อวันที่ 4 ต.ค.
53 หลั งจากนั้ น ในวัน ที่ 18 ม.ค. 54 อัย การมีคาสั่ งฟ้องคดี จาเลยจึงต้องถูกควบคุมตัว อีกครั้ง ซึ่งศาลไม่
อนุญาตให้ประกันตัวโดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามข้อหาการกระทาความผิดตามฟ้อ งกระทบต่อความรู้สึก
ของประชาชนและ ความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง คดีอยู่ในชั้นพิจารณา หากผลการพิจารณาสืบพยาน
มีหลักฐานมั่นคงจาเลยอาจหลบหนี ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นายสมเกียรติ ครองวัฒนสุข ผู้กล่าวหาในคดีนี้ ขณะเกิดเหตุดารงตาแหน่งเลขานุการส่วนตัวของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมความผิดทาง
เทคโนโลยี หลังจากได้รับ SMS จากเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0813493615 ที่ส่งมายังเครื่องของตนในวันที่ 9,
11, 12, 22 พ.ค. 2553 รวมจานวน 4 ข้อความ
นายสมเกียรติ ครองวัฒนสุข เป็นเลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 54 มติคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย การเมือง

หลังการแจ้งข้อกล่าวหา กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียื่นขอคาสั่งศาล ให้ออก
หมายจับศาลอาญา รัชดา ที่ 1659 /2553 ลงวันที่ 29 ก.ค.53 ข้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ตาม ป.อาญา มาตรา 112 มีโทษจาคุก 3-15 ปี
3 สิงหาคม 2553 เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ 15 นาย นาโดย พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ก.
พ.ต.อ.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รรท.ผบก.ป. พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง
ผกก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน สว.กก.1 บก.ป. พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าจับกุม นายอาพล
ตั้งนพกุล ที่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่
ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งซอยวั ด ด่ า นส าโรง 17/1 และซอยวั ด ด่ า นส าโรง 19 หมู่ ที่ 4 ต.ส าโรงเหนื อ อ.เมื อ ง จ.
สมุทรปราการ พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโมโตโรล่า 2 เครื่อง และยี่ห้อเทเลวิซ อีก 1 เครื่อง ซุกซ่อน
อยู่ในตู้เสื้อผ้า
จาเลยปฏิเสธข้อหา ตั้งแต่ชั้นจับกุม โดยกล่าวว่าไม่รู้จักวิธีการส่งข้อความสั้นบนโทรศัพท์มือถือ ไม่เคยส่งเอส
เอ็มเอสเลย เพราะส่งไม่เป็น มีโทรศัพท์ไว้สาหรับโทรออกอย่างเดียว และเขากล่าวด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่ง
SMS นั้นไม่ใช่เบอร์ของเขา และโทรศัพท์เครื่องที่จาเลยใช้งานอยู่นั้นเคยเป็นของลูกเขย ซึ่งให้เขาเอามาใช้อีกที
หนึ่ง
พล.ต.ท.ไถง กล่าวผ่านหนังสือพิมพ์มติชนว่า ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งข้อความตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ยอมรับว่า โทรศัพท์ทั้งหมดเป็นของตนจริง แต่ได้เลิก ใช้ไปนานแล้ว ทั้งนี้ผู้ต้องหาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
จึงไม่เชื่อว่าจะทราบเบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลสาคัญของประเทศและส่ง ข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ จึงเชื่อ
ว่าจะมีผู้สนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลัง และยังเชื่อว่าจาเลยเป็นฮาร์ดคอร์กลุ่มคนเสื้อแดง จ.สมุทรปราการ ที่ กอ.
รมน. ขึ้นบัญชีดาไว้ด้วย
จาเลยถูกจับกุมโดยไม่ได้รับการประกันตัวเป็นเวลา 63 วัน จากนั้นในวันที่ 29 ก.ย.53 ทนายความยื่นประกัน
ตัวครั้งที่สอง โดยใช้ที่ดินของญาติเป็นหลักทรัพย์ และเมื่อวันที่ 4 ต.ค.53 ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ประกันตัว
โดยให้เหตุผลว่า หลักประกันน่าเชื่อถือได้ว่าจาเลยจะไม่หลบหนี
18 ม.ค. 54 อั ย การมี ค าสั่ ง ฟ้ อ งนายอ าพลเป็ น จ าเลยในคดี ที่มี ก ารส่ ง ข้ อ ความหมิ่ น เบื้ อ งสู ง ไปยั ง
นายกรั ฐมนตรีและบุคคลสาคัญ มีความผิดตามมาตรา 14 (2),(3) ตามพ.ร.บ.การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวตเตอร์ฯ และมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา

สถานการณ์ที่ 3.ฐานตัดต่อคลิปโกงข้อสอบศาล ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
Mthainews : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงมติที่
ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติมอบหมายให้ตน ดาเนินการ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อให้ดาเนินคดีกับ นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ อดีตเลขานุการ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และกลุ่มบุคคลไม่ทราบจานวนที่ร่วมกันจัดทาและเผยแพร่คลิปวิดีโอชุดที่ 3 เกี่ยวกับ
คาสารภาพเด็กฝาก ทางคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์บางฉบับ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา
โดยใช้นามแฝงว่า Ohmygod3009 ที่กระทาการเผยแพร่คลิปวิดีโอเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการตัดต่อ
รวม 4ตอน อันเป็นการหมิ่นประมาท หรือ ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และสถาบัน
การเมืองการปกครองของไทย ซึ่งเป็นการร่วมกันกระทาความผิดใน ลักษณะแบ่งหน้าที่กันทา ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 ม.198 ม.326 และ ม.328 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ 2550 ม.14
ส่วนกรณีการดาเนินการแจ้งความ ในครั้งนี้นั้น ถือเป็นครั้งที่ 2 จาก 3 คดีในกรณีการเผยแพร่คลิป ซึ่งเป็น
กระบวนการทางกฎหมาย และความยุ ติธรรม ที่คณะตุลาการเลือกใช้ ส่วนจะมีการตั้งคณะกรรรมการหรือไม่
นั้น คงต้องรอมติจากคณะตุลาการ แต่อย่างไรแล้ว ทางสานักงานจะไม่หยุดแสวงหาความจริงในเรื่องนี้อย่าง
แน่นอน
ที่มา http://news.mthai.com/headline-news/93706.html

สถานการณ์ที่ 4. “มาช่า”ขอโทษ ภาพหลุดเตรียมเอาผิดมือดีปล่อยภาพหลุด
มาช่า แถลงขอโทษมีภาพหลุดอื้อฉาวกับผู้ชาย เผย หลุดจากโทรศัพท์ที่ทาหาย ปัด พูดถึงผู้ชายในภาพ แต่แจ้ง
ความเอาผิดคนปล่อยแล้ว หวังเป็นเรื่องซวยเรื่องสุดท้ายของชีวิต พร้อมวอนขอให้หยุดเผยแพร่ภาพ ด้าน
หมวดเจี๊ยบ ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย เกาะกระแสโผล่มอบดอกไม้ให้กาลังใจ หลังจากที่เมื่อหลายวันก่อน
หนั งสื อพิมพ์สยามดาราได้นาเสนอข่าวภาพหลุ ดสาวหน้าคล้ าย นักร้องชื่อดัง “มาช่า วัฒนพานิช ” กาลั ง
บรรเลงเลิฟซีนกับผู้ชายที่ระบุว่าหน้าคล้าย “นายซีริล รูฮานี (Cyril Rouhani)” อดีตโปรดิวเซอร์ชาวฝรั่งเศส
คู่กรณี ที่เคยร่วมกันทางานเพลง I’m Back และตอนนี้กาลังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ หลุดออกมาทาเอาช็อคกัน
ทั้งวงการบันเทิงซึ่งหลังจากที่นักร้องดังมาช่าเอาแต่หลบหน้าสื่อ ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ล่าสุดในวันนี้( 25 มิ.ย.) เวลา 17.00 น. เจ้าตัวก็ได้ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง กลางกองละครเรื่อง “ลิขิต
เสน่หา” ออกอากาศทางช่อง 3 ที่ รพ.เกษมราษฏร์ บางแค พร้อมกับยอมรับว่าเป็นสาวที่อยู่ในภาพอื้อฉาวนั้น

จริง เผย เป็นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ที่ทาหาย แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงผู้ชายในภาพ ก่อนจะเอ่ยขอโทษแฟนๆ ที่มี
ภาพทานองนี้หลุดออกมา
“ปีนี้ไม่รู้อะไรนักหนา มีเรื่องราวมากมาย เรื่องภาพที่หลุดออกมายอมรับเป็นรูปตัวเองจริง เป็นรูปที่อยู่ใน
โทรศัพท์ที่หายไป น่าจะหลายเดือน เป็นรูปส่วนตัว รู้สึกตกใจเหมือนกัน บางภาพไม่รู้ถ่ายไว้เมื่อไรบางรูปภาพ
บางภาพก็ถ่ายเล่นกับเพื่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สมควรเปิดเผย ก็คิดว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าทาดีแล้ว”
“ส่วนคนในภาพจะให้ยืนยันความสัมพันธ์ ก็ไม่อยากพูดถึง กลัวเสียรูปคดีและไม่อยากเอ่ยชื่อ แต่ช่าก็คิดว่าเป็น
คนใกล้ตัวที่ปล่อยรูปคิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งมากกว่า ถ้ารู้ตัวใครปล่อยคงดาเนินคดีเต็มที่ ก็คิดว่าคนปล่ อย
ภาพมีวัตถุประสงค์ไม่ดี ถามว่าคนในรูปปล่อยหรือเปล่า ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตารวจ แต่ยังไงก็ไม่สมควร
ตอนนี้ช่าแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ที่กองบังคับการปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี
(บก.ปศท.) แถลงเสร็จก็ต้องไปให้ปากคาค่ะ”
“เรื่องรูปที่แพร่ออกไปมันเป็นความผิด และสามารถดาเนินคดีได้ ช่าขอร้องอย่าเผยแพร่รูปออกไป มีคนกลั่น
แกล้งก็ต้องต่อสู้กันไป กับคนที่เชื่อว่าปล่อยรูปตั้งแต่มีคดีความ ก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้พูดคุย คงปล่อยให้เป็น
เจ้าหน้าที่ตารวจ ส่วนเรื่องคนนั้นที่มีคดีติดตัวที่ต่างประเทศ ก็คิดว่าคนดีๆ ก็คงไม่ทาเรื่องแบบนั้น อยากให้เป็น
คดีตัวอย่าง บางครั้งเราคิดกับเขาในแง่ดีเกินไป”

สถานการณ์ที่ 5. จับเครื่องสาอางปลอมขายผ่านเน็ตกว่า 30 ล้านบาท
ดีเอสไอร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทลายเครือข่ายลักลอบขายเครื่องสาอาง น้าหอม เลียนแบบ
ยี่ห้อดังผ่านทางอินเทอร์เน็ต มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
เจ้ าหน้ าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา ได้จับกุม นายส้มโอ กุล
สงคราม ซึ่งเป็นผู้ค้าและเจ้าของเว็บไซต์ www.bevershops.com ได้เปิดจาหน่ายเครื่องสาอาง น้าหอม
เครื่องหนัง และนาฬิกาปลอมยี่ห้อดังต่าง ๆ จานวนกว่า 20,000 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง และ
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลายรายการ ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด แว่นตา และนาฬิกา มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งผู้ต้องหาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตจาหน่ายสินค้าปลอมผ่านทางเว็บไซต์ม า
เป็นเวลานาน โดยนาสินค้าเข้ามาทางภาคตะวันออกโดยวิธีการจาหน่ายนั้นจะให้ลูกค้าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ก่อนที่จะส่งไปทางไปรษณีย์ สาหรับยอดขายในแต่ละเดือนของเว็บไซต์ดังงก
ล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเดือนละไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อวัน

สถานการณ์ที่ 6. จับแก๊งแฮกข้อมูลธนาคารกรุงไทย
ชาวรัสเซีย 2 คน และคนไทย 1 คน ร่วมมือกันแฮกข้อมูลของธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคลที่มี เงินฝากเยอะที่สุด และเมื่อพบ ก็ปลอมบัตรประชาชนให้เป็นชื่อเจ้าของบัญชี และไปเปิดบัญชี
อีกที่หนึ่งไว้ เพื่อที่จะโอนเงินจากเจ้าของบัญชี เข้า บัญชีของโจร และวันที่ ไปถอนเงินจากธนาคาร 1 ในคนร้าย
ได้แสดงพิรุจเจ้าหน้าที่ของธนาคารเลยตรวจสอบข้อมูลอีกทีและพบว่า ใบหน้าในบัตรประชาชนนั้นไม่ตรงกัน
จึงแจ้งความดาเนินคดีต่อไป

สถานการณ์ที่ 7. พบเหยื่อนิวส์ ออฟ เดอะ เวิล์ด ถูกแฮกข้อมูลอีก 1 ราย
สื่ออังกฤษรายงานว่าตารวจได้พบเหยื่อหนังสือพิมพ์ The News of the World ถูกแฮกข้อมูลเพิ่มอีก 1
ราย คราวนี้เป็นแม่ของเด็กหญิงที่ถูกฆาตกรรมในปี 2000
ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการแฮกโทรศัพท์มือถือของนักข่าวหนังสือพิมพ์ The News of the World ของ
รูเพิร์ท เมอร์ด๊อกยังถูกพบอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตารวจได้ตรวจพบข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างของนางซาร่า เพน
มารดาของหนูน้อยซาร่าห์ เพนวัย 8 ขวบ ซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมของฆาตกรโรคจิตที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็กและถูกสังหารโหดในปี 2000 คดีดังกล่าวทาให้นักข่าวของหนังสือพิมพ์ The News of the World ได้
เกาะติดและรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปีจนใกล้ชิดและสนิทสนมกัน และนางเพนก็ได้กลายเป็น
ผู้นากลุ่มรณรงค์ต่อต้านฆาตกรโรคจิตและได้ก่อตั้งกองทุน Phoenix ขึ้น ทั้งยังเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์
The News of the World ด้วย ซึ่งตารวจได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจพบข้อมูลของเพนอยู่ในสมุดโน๊ตของ
นายเกล็น มัลแคร์ นักสืบของ The News of the World ซึ่งขณะนี้กาลังรับโทษอยู่ในเรือนจาจากคดีแฮกข้อ
มูลสมาชิกราชวงศ์ในปี 2007
จากรายงานและการยืนยันของตารวจทาให้เพนรู้สึกผิดหวังและได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่าง
มาก ซึ่งตารวจกาลังเร่งตรวจสอบเบื้องลึกว่าการแฮ็คข้อมูลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือที่รีเบคก้า
บรู๊ ก อดีตบรรณาธิการของ The News of the World ในขณะนั้ นมอบเป็นของขวัญให้กับเพนหรือปล่ าว
ซึ่งบรู๊คยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือเป็นของขวัญจาก The News of the World ให้เนื่องจากเพนให้ความร่วมมือ
ในการทาข่าว และก็ไม่ใช่ของขวัญส่วนตัว และว่าเธอไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลของเพนและรู้สึก
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก เพราะเพนถือเป็นเพื่อนที่ดีของ The News of the World ด้านสมาชิก
รัฐสภาอังกฤษเตรียมเรียกประชุมอีกครั้งในวันนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะพิจารณาว่าจะเปิดให้มีการ
ไต่สวนขึ้นอีกครั้งรวมทั้งเรียกสอบพยานเพิ่มเติมหรือไม่

สถานการณ์ที่ 8. เคที ซีมิโก้ ชี้แจงเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัททาการโพลต์ข้อมูลสู่สาธารณะเข้าข่าย
ความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ถือเป็นการกระทาส่วนตัว
นายเชาว์ อรัญวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บล.เคที ซีมิโก้ ชี้แจงเหตุพนักงานบริษัทถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าจับกุม
ฐานกระทาความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 กรณีที่ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับข่าวลือที่ทาให้ตลาด
หลักทรัพย์ร่วงลงอย่างหนัก
เขาระบุว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ตารวจในการสืบสวนเป็นอย่างดี แต่การกระทาดังกล่าวของ
พนักงานบริษัทถือเป็นการกระทาส่วนตัว
“เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจาก นายคธา ปาจิริยพงษ์ ซึ่ งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทได้ทาการ Post ข้อมูลใน
ลักษณะของการให้ข่าวสู่สาธารณะอันเป็นการกระทาที่อาจเข้าข่ายการผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 การ
กระทาของนายคธา ถือเป็นการกระทาส่วนตัว เพราะนายคธาไม่ได้มีหน้าที่ในบริษัทที่จะให้ข้อมูลข่าวสารสู่
สาธารณะ”เอกสารเผยแพร่ ระบุ
ทั้งนี้ บริษัทมีระเบียบและนโยบายที่เข้มงวดในการไม่ให้พนักงานปล่อยข่าวลือหรือส่งต่อข่าวลือออกไปโดย
เด็ดขาด นอกจากนี้บริษัทไม่สนับสนุนการกระทาที่ผิดต่อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน กลต.
และเมื่อบริษัททราบเรื่องก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในด้านต่างๆ ทั้งด้านข้อมูล การสืบสวนและ
การดาเนินคดีความเป็นอย่างดี

สถานการณ์ที่ 9. จับเครื่องสาอางปลอมขายผ่านเน็ตกว่า 30 ล้านบาท
ดีเอสไอร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทลายเครือข่ายลักลอบขายเครื่องสาอาง น้าหอม เลียนแบบ
ยี่ห้อดังผ่านทางอินเทอร์เน็ต มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
เจ้ าหน้ าที่ก รมสอบสวนคดีพิ เศษและเจ้าหน้าที่ก รมทรั พย์สิ นทางปัญญา ได้ จับกุม นายส้ มโอ กุ ล
สงคราม ซึ่งเป็นผู้ค้าและเจ้าของเว็บไซต์ www.bevershops.com ได้เปิดจาหน่ายเครื่องสาอาง น้าหอม
เครื่องหนัง และนาฬิกาปลอมยี่ห้อดังต่าง ๆ จานวนกว่า 20,000 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง และ
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลายรายการ ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด แว่นตา และนาฬิกา มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งผู้ต้องหาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตจาหน่ายสินค้าปลอมผ่านทางเว็บไซต์มา
เป็นเวลานาน โดยนาสินค้าเข้ามาทางภาคตะวันออกโดยวิธีการจาหน่ายนั้นจะให้ลูกค้าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
และโอนเงินผ่ านบั ญชีธ นาคาร ก่อนที่จ ะส่งไปทางไปรษณีย์ ส าหรับยอดขายในแต่ล ะเดือนของเว็บไซต์
ดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายเดือนละไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท หรือไม่ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อวัน

สถานการณ์ที่ 10. “เอเชียซอฟท์” ผนึกกาลังเจ้าหน้าที่ ปอท. บุกจับกุมตัวผู้กระทาผิดเผยแพร่โปรแกรม
ช่วยเล่น เกมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้ อมส่งไปดาเนินคดี ศาลตัดสินว่า มีค วามผิด พรบ.คอมพิวเตอร์
มาตรา 13 ลงโทษจาคุก 2 เดือน ปรับ 7,000 บาท รอลงอาญา
วันนี้ (6 มิ.ย.) บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ร่วมกับกองปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) แถลงข่าวการจับกุมผู้เผยแพร่โปรแกรมช่วยเล่นเกมออนไลน์ โดย
ผู้กระทาผิดมีการจัดทาเว็บไซต์ ddprogame.blogsport.com ขึ้นเพื่อกระจายโปรแกรมช่วยเล่นดังกล่าว
นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากกองปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทางเอเชียซอฟท์และเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามหมายค้นจากศาลแขวง
ธนบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นและยึดของกลางที่ใช้ ในการกระทาความผิด 2 จุด คือบ้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาและที่ตั้ง
ของเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ บ รรจุ ข้ อ มู ล โปรแกรมที่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ( Internet Data
Center:IDC) ของบริษัทแพ็คเน็ท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย
เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารได้ เ ข้ า จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด ชื่ อ ว่ า นายนภดล ชุ ม ดี ผู้ จั ด ท าเว็ บ ไซต์
http://ddprogame.blogsport.com เพื่อ จาหน่ ายหรื อเผยแพร่โ ปรแกรมช่ว ยเล่ น จานวน 2 ชนิ ด ได้ แก่
Cabal TCB (ใช้กับตัวเกม Cabal) และ TRH Trainer (ใช้กับตัวเกม Rohan) โดยมีของกลางที่ ยึดมาได้เป็น
เซิร์ฟเวอร์จานวน 1 ชุด , เราเตอร์จานวน 1 ตัว, ซีพียูและฮาร์ดดิสก์
ภายหลังการจับกุมตัว เจ้าหน้าที่ได้นาตัวผู้กระทาผิดไปดาเนินคดีในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554
โดยศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายนภดล ชุมดี มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระทาความผิด) พิพากษาตัดสินให้จาคุก 2 เดือน ปรับ 7,000 บาท รอลงอาญา
นายกิตติพงษ์ ระบุอีกว่าการกระทาดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่บริษัทเอเชียซอฟท์ฯ เป็นอย่างมาก
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกมของบริษัทฯ ลดลง โดยเกมคาบาลออนไลน์เสียหายประมาณ 14 ล้านบาทต่อเดือน
ส่วนเกมโรฮานออนไลน์เสียหายประมาณ 8.5 ล้านบาทต่อเดือน รวมแล้วสูญเสียรายได้ต่อปี รวมมูลค่ากว่า
100 ล้านบาท
สาหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบอท-โปร นอกจากจะถูกบริษัทฯ แบนไอดีแล้ว ยังต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (ผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน)

