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คํานํา 

 
      ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีไดมีบทบาทเปนอยางมากในชีวิตประจําวันของบุคคลในทุกๆ สังคมและมี

ความสําคัญในการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของมนุษยเลยก็วาได

โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งเปนโลกไรพรมแดนซึ่งมีการใชระบบการสื่อสารในรูปแบบตางเขามาเพ่ือใหเราไดติดตอ

ถึงกันไดอยางสะดวกมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะการใชระบบสารสนเทศในสวนอินเตอรเน็ตไมวาจะในรูปแบบใดก็

ตามทั้งระบบไรสาย หรือระบบตอกับสายสัญญาณโดยใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสาร หรือดวยอุปกรณอ่ืน

แตใชระบบอินเทอรเน็ตในการเช่ือมตอเปนสําคัญ โดยมีแอบพลิเคช่ันตางๆ เปนตัวดําเนินการเมื่อมีแอบพลิ

เคช่ันมากมายเกิดขึ้น ทําใหการตอตอสื่อสาร การสงขอความตางๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตางๆ ก็

กลายเปนสังคมในโลกอินเทอรเน็ต หรือโลกออนไลนขึ้น 

 ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรียนรูเก่ียวกับการกระทําอันเปนการกระทําความผิดที่ใช

ระบบอินเตอรเน็ตกระทําความผิดซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับ ๒) พ.ศ.

๒๕๖๐ ที่ไดกําหนดลักษณะของการกระทําความผิดวาลักษณะใดบางที่เปนการกะทําอันเปนความผิด ซึ่งถา

หากเราทราบถึงบทกฎหมายที่กําหนดวาการใดทําแลวเปนความผิด ยอมจะทําใหเราไมกระทําสิ่งน้ันขึ้นเพราะ

จะทําใหตองรับโทษตามมาน้ันเอง และหวังวาคูมือน้ีจะเปนประโยชนตอผูศึกษาคนควาดานกฎหมายเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรในภายภาคหนาตอไป 
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๑.๑ ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร 

 อินเตอรเน็ต มีพัฒนาการมาจาก อารพาเน็ต(Arp Anet เรียกสั้นๆวา อารพา) ที่ต้ังขึ้นในป ๒๕๑๒ เปน 

เครือขายคอมพิวเตอรของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใชในงานวิจัยดานทหาร (ARP : Advaneced 

Research Project Agency) มาถึงป ๒๕๑๕ หลังจากที่เครือขายทดลองอารพาประสบความสําเร็จอยางสูง 

และไดมีการปรับปรุงหนวยงานจากอารพามาเปนดารพา (Defense Advanced Research  Project 

Agency:DARPA) และในที่สุดป ๒๕๑๘ อารพาเน็ตก็ขึ้นตรงกับหนวยการสื่อสารของกองทัพ (Defense 

Communication Agency) ในป ๒๕๒๖ อารพาเน็ตก็ไดแบงเปน ๒เครือขายดานงานวิจัย ใชช่ืออารพาเน็ต

โพรโตคอล TCP/IP เปนครั้งแรก ในป ๒๕๒๘ มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติอเมริกา ไดใหเงินลงทุนในการสราง

ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอร ๖ แหง และใชช่ือวา NSFNET และพอมาถึงป ๒๕๓๓ อารพารองรับภาระที่เปน

กระดูกสันหลังของระบบไมไดจึงยุติอารพาเน็ต และเปลี่ยนไปใช NSFNET และเครือขายมหึมา และเรียก

เครือขายน้ีวา อินเตอรเน็ต สําหรับประเทศไทยน้ัน อินเตอรเน็ตเริ่มมีบทบาทอยางมากในชวงป ๒๕๓๐-๒๕๓๕ 

โดยเริ่มจากการเปนเครือขายในระบบคอมพิวเตอรระดับมหาวิทยาลัย แลวจึงเช่ือมตอเขาสูอินเตอรเน็ตอยาง

สมบูรณเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๕ และในป ๒๕๓๘ ก็มีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตในเชิงพานิชย (รายแรก 

คือ อินเตอรเน็ต เคเอสซี) บางครั้งก็มีการเรียกยอเปน เน็ต (Net) หรือ The Net ดวยเชนกัน อีกคํานึงที่

หมายถึงอินเตอรเน็ตก็คือ เว็บ (Web) และเวิรลดไวดเว็บ (World-Wide Web) จริงๆแลวเปนเพียงบริการหน่ึง

ของอินเตอรเน็ตเทาน้ัน แตบริการน้ี ถือวาเปนบริการที่มีผูนิยมใชมากที่สุด0

1  

 

๑.๒ อินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดเริ่มติดตอกับอินเตอรเน็ตในป พ.ศ.๒๕๓๐ ในลักษณะการใชบริการ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส แบบแลกเปลี่ยนถุงเมลเปนครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) ภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย

และออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเปนการติดตอเช่ือมโยงโดยสายโทรศัพทจนกระทั่งป พ.ศ.๒๕๓๑ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดย่ืนขอที่อยูอินเตอรเน็ตในประเทศไทย โดยไดรับที่อยู

อินเตอรเน็ต Sritrangpsu.th ซึ่งนับเปนที่อยูอินเตอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทย ตอมาป ๒๕๓๔ บริษัท 

DEC (Thailand) จํากัด ไดขอที่อยูอินเตอรเน็ต เพ่ือใชประโยชนภายในชองบริษัท โดยไดรับที่อยูอินเตอรเน็ต

เปน dect.co.th โดยที่คํา th เปนสวนที่เรียกวา โดเมน (Domain) ในปเดียวกัน ไดมีหนวยงานที่เช่ือมตอแบบ

                                                            
๑ http://panutsukyingcharoen.blogspot.com/. สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

http://panutsukyingcharoen.blogspot.com/
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ออนไลนกับเครือขาย อินเตอรเน็ตผานจุฬากรณมหาวิทยาลัย หลายแหงดวย โดยเรียกเครือขายน้ีวา (ไทยเน็ต) 

ซึ่งนับเปนเครือขายที่มี เกตเวย หรือประตูสูอินเตอรเน็ต เปนแหงแรกของประเทศไทย  

  

๑.๓ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 

 พ.ร.บ.คอมพิวเตอรป ๒๕๕๐ (พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

๒๕๕๐) เริ่มบังคับใชเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงเวลาน้ีก็บังคับใชมาถึง ๖ ปแลว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่

ผูใชงานอินเตอรเน็ตตองทําความเขาใจและปฏิบัติใหอยูในกรอบของกฎหมาย หากฝาฝนอาจถูกดําเนินคดีได 

เชนการกระทํา โพสต ขอมูลปลอม ขอมูลเท็จ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลลามก อนาจาร ซึ่งกรณีทั้งหมดน้ี ผิด 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ มาตรา ๑๔ ระบุไววา “ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสบบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

 ๑.๓.๑ นําเขาระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบาทงสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

 ๑.๓.๒ นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ

เสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

  ๑.๓.๓ นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ๑.๓.๔ นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆที่มีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอร

น้ันประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 

  ๑.๓.๕ อีกกรณีที่ตองระวังสําหรับผูใช Social Network โดยเฉพาะกลุมคนที่ เจออะไร ขอกดแชร หรือ

สงตอ เชนไดขอความมาใน Line หรือ Facebook โดยที่ไมไดตรวจสอบกอน วาขอความน้ันผิด พ.ร.บ.

คอมพิวเตอรฯ ผูแชรก็อาจถูกดําเนินคดีได อาจถึงขั้นจําคุกหรือปรับ 

 อีกเรื่องที่เจอบอย คือการตัดตอภาพที่ทําใหผูอ่ืนเสียหายแลว เผยแพรทางอินเตอรเน็ต อันน้ี มีความผิด

มาตรา ๑๖ ระบุไววา “ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่

ปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพน้ันเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ติดตอ เติม หรือดัดแปรงดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนน้ัน เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 

หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

 สําหรับผูใหบริการ ก็ตองระวัง หมั่นดูแลขอมูลตางๆที่คนอ่ืนโพสตทิ้งไวในเว็บเราดวย เชนพวกเว็บ

บอรด กระทู หรือคาความเห็นตางๆ เพราะมีคนมาโพสตขอความ โพสตรูปที่ทําใหบุคคลอ่ืนเสียหาย หรือภาพ

อนาจาร มีเน้ือหาพาดพิงสถาบัน แลวคุณเพิกเฉย ปลอยใหมีการกระทําน้ืน คูณก็จะมีความผิด พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอรฯ ในมาตร ๑๕ ขอหาสนับสนุน ยินยอมใหคนอ่ืนเผยแพรขอมูลที่กระทบใหผูอ่ืนเดือดรอน 

เสียหาย กระทบความมั่นคงของรัฐ และอ่ืนๆที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ     มาตรา ๑๔ ซึ่งกรณีน้ีเกิดขึ้น

มาแลวต้ังแตเริ่มใช พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ก็โดนติดคุกไดเชนกัน  
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 พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ เปนเรื่องใกลตัวที่ผูใชอินเตอรเน็ตตองรู และปฏิบัติใหอยูในกฎหมายดวย หาก

กระทําผิด พรบ. คุณก็จะถูกดําเนินคดี จําคุก และปรับได ซึ่งคุณอางไมไดวาคุณไมรู  เพราะคุณคือผูใช

อินเตอรเน็ตตองอยูภายใตกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ ๒  

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต แยกพิจารณาไดดังน้ี  

๒.๑ เครือขายคอมพิวเตอร 

 เครือขายคอมพิวเตอร (Computer net-work) หมายถึง การเช่ือมตอคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

เขาดวยกันโดยใชสื่อกลางตางๆ เชน สัญญาณ คลื่นวิทยุ เปนตน เพ่ือทําใหสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล

และใชทรัพยากรรวมกันได 

เครือขายคอมพิวเตอรสามรถแบงออกได ๖ ประเภทดังน้ี 

(ก) เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน (local area network : LAN) 

(ข) เครือขายนครหลวง หรือแมน (metropolitan area network : MAN) 

(ค) เครือขายบริเวณกวาง หรือแวน (wide area network : WAN) 

(ง) เครือขายภายในองคกร หรืออินทราเน็ต (internet) 

(จ) เครือขายภายนอกองคกร หรือเอ็กทราเน็ต (extranet) 

(ฉ) เครือขายอินเตอรเน็ต (internet) 

เครือขายคอมพิวเตอรมีองคประกอบพ้ืนฐาน ๒ สวนหลัก คือ องคประกอบดานฮารดแวร และ

องคประกอบดานซอฟตแวร โดยองคประกอบดานฮารดแวร หมายถึงอุปกรณที่ใชงานและเช่ือมตอภายใน

เครือขาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร แปนพิมพ สายสัญญาณ เปนตน สวนองคประกอบดานซอฟตแวร หมายถึง 

ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมตางๆ ที่ใชสนับสนุนการทํางานและบริการดานตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกผูใชใหสามารถติดตอสื่อสารผานเครือขายได  

 

๒.๒ อินเตอรเน็ต 

 ๒.๒.๑ ความหมายแลนพัฒนาการของอินเตอรเน็ต  

  อิน เตอร เน็ต  (Internet) มาจากคํ าวา Interconnection network หมายถึ ง การใช

ประโยชนของระบบเครือขายที่นําเคร่ืองคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องมาเช่ือมตอกันโดยผานสื่อกลางชนิดใดชนิด

หน่ึง เชน สายโทรศัพท ดาวเทียม เปนตน 
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๒.๒.๒ บริการบนอินเตอรเน็ต 

 ผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางไมจํากัดสถานที่และเวลา ดังน้ันจึงมีการนํา

อินเตอรเน็ตไปประยุกตใชงานหลากหลายประเภท ดังตอไปน้ี 

 (ก)ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล เน่ืองจากในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตน้ันมีการเช่ือมตอ

คอมพิวเตอรหลายเครื่อวงเขาดวยกัน ทําใหการสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรดวยกันสามารถทําไดงาย 

 (ข) เมลลิงลิสต (mailing list) เปนเสมือนเครื่องมือที่ใชกระจายขาวสารและขอมูลเฉพาะกลุม 

 (ค) การสื่อสารในเวลาจริง (realtime communication) เปนการสื่อสารกันที่สามารถโตตอบ

กลับไดทันทีผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน แชท (chat) ไลน (line) เฟสบุค (facebook) 

 (ง) เว็บไซตเครือขายทางสังคม (social networking web site) เปนชุมชนออนไลนที่กลุมคน

รวมกันเปนสังคม เชน facebook 

 (จ) บล็อก (blog) ยอมาจากคําวาเว็บบล็อก (webblog) เปนเว็บไซตที่ใชเขียนบันทึกเรื่องราว 

เพ่ือสื่อสารความรูสึก มุมมอง เรียกวา ไดอารี่ออนไลน (diary online) 

 (ฉ) วิกิ (wiki) เปนรูปแบบการเผยแพรขอมูลที่บุคคลตางๆ ที่มีความรูในแตละเรื่องมาใหขอมูล เชน 

Wikipedia 

 (ช) บริการเขาใชระบบคอมพิวเตอรระยะไกล (remote login/telnet) บริการน้ีอนุญาตใหผูใช

สามารถเขาไปทํางานตางๆ ที่อยูในคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงผานทางคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึง ที่เช่ือมตออยูใน

เครือขายอินเตอรเน็ต ไมวาคอมพิวเตอรเครื่องน้ันจะอยูใกลหรือไกลกันก็ตาม 

 (ซ) การโอนยายขอมูล (file transfer protocol : FTP) เปนการถายโอนแฟมขอมูลจาก

คอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึง ซึ่งอาจจะอยูใกลหรือไกล 

 (ฌ) บริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือยูสเน็ต (usenet) เปนอีกบริการหน่ึงบนอินเตอรเน็ต ซึ่ง

มีลักษณะเปนกลุมสนทนา เพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสารกันบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

 (ญ) เวิลดไวดเว็บ (world wide web) ซึ่งเรียกยอวาเว็บ เปนบริการเพ่ือคนหาขอมูลที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุดของงอินเตอรเน็ตในปจจุบัน เปนการใหบริการขอมูลแบบไฮเปอรเท็กซ เปนวิธีการที่จะเช่ือมโยง

ขอมูลจากเอกสารหน่ึงไปขอมูลของอีกเอกสารหน่ึง 

 (ฎ) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic commerce) เปนการทําธุรกรรมซื้อขายสินคาและ

บริการบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยนําเสนอสินคาและบริการทางเว็บไซต 
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๒.๓ คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเตอรเน็ต 

 ๒.๓.๑ จรรยาบรรณในการใชอินเตอรเน็ต (netiquette) 

  (ก) จรรยาบรรณสําหรับผูใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 -ตรวจสอบกลองรับไปรษณียทุกวัน จํากัดจํานวนไฟลและขอมูลในตูจดหมาย 

  - ลบขอความและจดหมายที่ไมตองการทิ้ง 

  - โอนยายจดหมายจากระบบไปไวยังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

  - พึงระลึกไวเสมอวาจดหมายที่เก็บไวในตูจดหมายน้ีอาจถูกผูอ่ืน 

  - ไมควรจะสงจดหมายกระจายไปยังผูรับจํานวนมาก 

  (ข) จรรยาบรรณสําหรับผูสนทนาผานเครือขาย 

  - ควรสนทนากับผูที่รูจักและตองการสนทนาดวยเทาน้ัน 

 - กอนการเรียกคูสนทนา ควรตรวจสอบสถานการณใชงานของคูสนทนากอน 

- หลังการเรียกคูสนทนาไปแลว ไมตอบกลับมาแสดงวาเขาอาจติดธุระอยู 

  - ควรใชวาจาสุภาพ 

  (ค) จรรยาบรรณสําหรับผูใชกระดานขาวหรือกระดานสนทนา  

  - เขียนเรื่องใหกระชับ ใชขอความสั้น  

  - ไมควรเขียนขอความพาดพึงถึงสถาบันของชาติในทางที่ไมสมควร 

  - ใหความสําคัญในเรื่องลิขสิทธ์ิ 

  - ไมควรสรางขอความเท็จ 

  - ไมควรใชเครือขายสวนรวมเพ่ือใชประโยชนสวนตน 

 

๒.๔ บัญญัติ ๑๐ ประการในการใชงานคอมพิวเตอร 

 ๒.๔.๑ ไมใชคอมพิวเตอรทํารายผูอ่ืน 

 ๒.๔.๒ ไมใชคอมพิวเตอรรบกวนการทํางานของผูอ่ืน 

 ๒.๔.๓ ไมเปดดูขอมูลในแฟมของผูอ่ืนโดยไมรับอนุญาต 

 ๒.๔.๔ ไมใชคอมพิวเตอรเพ่ือการโจรกรรมขอมูลขาวสาร 

 ๒.๔.๕ ไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ 

 ๒.๔.๖ ไมคัดลอกโปรแกรมของผูอ่ืน 

 ๒.๔.๗ ไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร 

 ๒.๔.๘ ไมนําผลงานของคนอ่ืนมาเปนของตัวเอง 



๗ 
 

 ๒.๔.๙ คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเปนผลมาจากการกระทําของตน 

 ๒.๔.๑๐ ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา 

 

๒.๕ กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศมี ๖ ฉบับ ดังนี้  

 ๒.๕.๑ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transactions Law) 

 ๒.๕.๒ กฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Signatures Law) 

 ๒.๕.๓ กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Law) 

 ๒.๕.๔ กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Crime Law) 

 ๒.๕.๕ กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund Transfer Law) 

 ๒.๕.๖ กฎหมายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ (National Information Infrastructure) 

 



 

บทที่ ๓ 

ความหมาย รปูแบบการและฐานความผิดทางอาญาทีเ่ก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติ

คอมพิวเตอร 

 

๓.๑ ความหมายของการกระทําความผิดอันเก่ียวกับการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร 

 การกระทําความผิดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร หมายถึง การกระทําความผิด

โดยเจตนาตอระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอร รวมถึงการกระทําความผิดโดยใชระบบคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด  

 

๓.๒ ลักษณะของการกระทําเก่ียวกับคอมพิวเตอร      

สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี 

 ๓.๒.๑ การกระทําตอระบบคอมพิวเตอร เชน การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ การ

เปดเผยมาตรการการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะโดยมิชอบ การ

กระทําเพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผู อ่ืนไมสามารถทํางานไดตามปกติได และการสง

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสรบการการใชระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนดวย 

 ๓.๒.๒ การกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร เชน การเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมชอบ การดักรับ

ขอมูลคอมพิวเตอรของผู อ่ืนโดยมิชอบ และการทําให เสียหายทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ อีกดวย 

 แตทั่งน้ีการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรน้ันที่จะถือวาเปนการกระทําความผิดตอคอมพิวเตอรน้ันตอง

เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรซึ่งถูกบันทึกอยูในเครื่องคอมพิวเตอร หรือถูกสงอยูในระบบคอมพิวเตอร

เทาน้ัน แตไมรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกไวในสิ่งตางๆดังตอไปน้ี 

 (ก) แผนดีวีดี (digital video disk : DVD) 

 (ข) แผนคอมแพคดิสก หรือ แผนซีดี (compact disk : CD) 

 (ค) แผนดิสเกตต หรือฟลอปปดิสต (diskette ,floppy disk) 

 (ง) อารดดิสกแบบพกพา (portable harddisk) 

 (จ) ฮารดดิสกภายนอก (external hard disk) 

 (ฉ) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB)0

๓ 

 

 

 

                                                            
๓ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ อาจเรียกกันในหลายชื่อตางๆกันไป เชน ทัมปไดรฟ, คียไดรฟ, จัมปไดรฟ เปนตน 



๙ 
 

 

๓.๓ รูปแบบการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร       

๓.๓.๑ การเจาะระบบคอมพิวเตอรโดยมาโทรจัน (Trojan horses) 

คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหแผงตัวเองเขาไปในระบบคอมพิวเตอร หรือ มัลแวร ของผูใชเพ่ือแอบ

กระทําการบางอยาง ในการปฏิบัติการแฮกเกอรโดยสงมาโทรจันเขาไปในคอมพิวเตอรโดยเขาไปแฝงในหลาย

รูปแบบ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส การดอวยพร เกมตางๆ เปนตน สามารถทําใหแฮกเกอรสามารถเขาถึง 

และปฏิบัติการควบคุมระบบคอมพิวเตอรระยะไกลได จากการปฏิบัติการดังกลาว แตมาโทรจันไมไดถูก

ออกแบบมาเพ่ือทําลายระบบคอมพิวเตอร หรือทําใหระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเสียหาย 

ดังน้ัน มาโทนจันจึงตางจากไวรัสคอมพิวเตอร หรือ หนอนคอมพิวเตอร 

๓.๓.๒  การสอดแนมขอมูลคอมพิวเตอรโดยสปายแวร (Spyaware software) 

คือโปรแกรมที่ออกแบบเพ่ือสอดแนมขอมูลของผูใชคอมพิวเตอร โดยแอบติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร

โยที่ผูใชไมทราบ วิธีการติดต้ังมีหลายวิธี เชน สปายแวรอาจจะซอนอยูกับโฆษณาแบบผุดขึ้นมา (pop - up) 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บที่ เขาเย่ียมชม หรือมาโทรจันที่ผู ใชติดต้ัง หรือดาวนโหลดผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

โดยการทํางานของสปายแวรน้ัน จะทําใหแฮกเกอรสามารถเฝาดูพฤติกรรมของผูใชคอมพิวเตอร เพ่ือแอบลวง

ขอมูลความลับ หรือโจรกรรมความเปนตัวตนของผูใชคอมพิวเตอร ในขณะที่ผูใชพิมพขอมูลผานแปนพิมพ 

หรือคียบอรด พวกรหัสผาน ,หมายเลขบัตรเครดิต จากน้ันสปายแวรจะสงขอมูลกลับไปยังแฮกเกอรเพ่ือ

สามารถทําไปหาประโยชนในดานตางๆตอไป ซึ่งสิ่งเราน้ีเราสามารถปองกันโดยการติดต้ังโปรแกรมปองกัน

สปายแวรได 

๓.๓.๓ การดักรับขอมูล (Sniffer) 

การดักรับขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนวิธีการที่แฮกเกอรนิยมใช โดยโปรแกรม “สนิฟเฟอร” 

จะทําการดักรับขอมูลที่อยูในระหวางสงภายในเครือขาย หรือผาน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (internet) 

โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลทางการเงิน เชน หมายเลข บัญชีธนาคาร และรหัสผานแลวถอดขอมูล และเก็บ

บันทึกไว ซึ่งวิธีการปองกันการดักรับขอมูลที่ดีที่สุด ไดแก การเขารหัสขอมูล เพราะแมวาผูกระทํา ความผิดจะ

สามารถดักรับขอมูลได แตก็ไมสามารถอานขอมูลได วิธีที่ใชในการเขารหัสขอมูล ที่นิยม ไดแก “Secure 

Socket Layer (SSL)” ซึ่งเปนวิธีการเขารหัสขอมูลที่นิยมใชอยาง แพรหลายในเว็บไซต เพราะใชในการ

เขารหัสขอมูลผานเว็บไซต สวนใหญจะใชในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชน การเขารหัสขอมูลของบัตร

เครดิตในการซื้อขายสินคา 

โดยทั้งน้ีการดักรับขอมูลเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หรืออุปกรณฮาดแวรอ่ืนใดในการทําหนาที่ในการดัก

รับขอมูล ซึ่งอยูระหวางการสงขอมูลในระบบเครื่อขายก็ได 

๓.๓.๔ การทําลายระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรโดยไวรัสคอมพิวเตอร และ หนอน

คอมพิวเตอร 



๑๐ 
 

ไวรัสคอมพิวเตอร เปนโปรแกรมไมพึงประสงคที่ถูกพบและรูจัก มากที่สุด โดยสามารถทําสําเนาตัวเองแลว

แพรกระจายจากคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงไปสู คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนได แตตองอาศัยพาหะ (host) ในการ 

 

แพรกระจาย ซึ่งมักติดมากับไฟล นามสกุล “EXE” ผานทางสื่อบันทึกขอมูลตางๆ เชน แผนดิสกแบบออน 

หรือฟลอปปดิสก หรือดิสเกตต ยูเอสบีแฟลชไดรฟ ฮารดดิสกแบบพกพาหรือฮารดดิสกภายนอก หรือผานทาง 

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยการบันทึกหรือดาวนโหลดขอมูลหรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่มีไวรัส คอมพิวเตอรซอนอยู

จากเว็บไซตตางๆ โดยปกติ ไวรัสคอมพิวเตอรมักมีวัตถุประสงคในทางไมดี นับแตการสรางความเสียหาย เล็ก 

ๆ นอยๆ กับขอมูลคอมพิวเตอรจนถึงการทําลายขอมูลคอมพิวเตอรทั้งหมดในฮารดดิสก ของเครื่อง

คอมพิวเตอร หรือทําใหระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรลมหรือหยุดการทํางานได 

หนอนคอมพิวเตอร  ถือวาเปนไวรัสคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง แตมี รูปแบบการทํางานที่แตกตางออกไปจาก

ไวรัสคอมพิวเตอร โดยหนอนคอมพิวเตอรจะมีรูปแบบ ในการแพรกระจายตัวเขาไปในระบบเครือขาย เชน 

เครือขายอินเทอรเน็ต และจะโจมตีเครื่อง คอมพิวเตอรที่อยูในระบบเครือขายเดียวกัน โดยหนอนคอมพิวเตอร

ไมจําเปนตองฝงตัวเอง ในไฟลขอมูลที่เปนพาหะในการแพรกระจายเหมือนเชนไวรัสคอมพิวเตอร  

๓.๓.๕ การรุมสอบถามขอมูลจนระบบลม 

การรุมสอบถามขอมูลจนระบบลม เปนรูปแบบ การโจมตีระบบเครือขาย (network) เซิรฟเวอร (server) หรือ

เว็บไซต (website) ของ บุคคลอ่ืน เพ่ือทําใหระบบเครือขาย เซิรฟเวอร หรือเว็บไซตดังกลาวไมสามารถ

ใหบริการ หรือ ดําเนินการตอไปได ลักษณะการโจมตีแบบน้ีเปนการทําใหระบบเครือขาย เซิรฟเวอร หรือ 

เว็บไซตที่ถูกโจมตี เต็มไปดวยการจราจร (traffic) จํานวนมากจนเกินความสามารถในการ บริการหรือ

ดําเนินการตอไปได ลักษณะคลายกับการที่บุคคลจํานวนมากโทรศัพทไปยังหมายเลข โทรศัพทหมายเลข

เดียวกันในเวลาเดียวกัน ทําใหสายโทรศัพทไมวางตลอดเวลา จึงเกิดผลที่ตามมาคือทําใหระบบอินเตอรเน็ตลม

ตามมา 

๓.๓.๖ การสงสแปมเมลล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสขยะ 

สแปม (Spam) หมายถึง การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสขยะหรือสแปมเมล (electronic junk mail) 

ไปยังผูรับโดยผูรับไมไดรองขอใหสง ทําใหผูรับขอมูลรําคาญหรือ เสียเวลาในการลบ (delete) จดหมาย

เหลาน้ัน เชน การสงโฆษณาขายสินคา หรือบริการผาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสขยะ ซึ่งเปนที่นิยมของ

ผูขายสินคา หรือบริการเน่ืองจากมีคาใชจาย นอยเมื่อเทียบกับการสงโฆษณาทางจดหมาย หรือการโฆษณา

ผานสื่ออ่ืนๆ เชน โทรทัศนหรือ วิทยุ นอกจากน้ี การสงสแปมเมล (spam mail) ยังเปนการเพ่ิมการจราจรบน

เครือขาย อินเทอรเน็ตโดยไมจําเปน อันสงผลใหประสิทธิภาพการสงผานขอมูลที่จําเปนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ตลดลง ซึ่งโดยลักษณะสวนใหญของสแปมเมลน้ันจะไมเปดเผยที่มา ถาหากสงเปนจํานวนมากๆอาจ

ทําใหระบบคอมพิวเตอรของผูใชอีเมลดังกลาว หรือคอมพิวเตอรเครื่องน้ันลมได เพราะมีขอมูลจํานวนมากเขา

มาในระบบคอมพิวเตอร 

 



๑๑ 
 

๓.๓.๗ ฟชชิ่ง (phishing)1

๔ 

ฟชช่ิง คือ การหลอกลวงทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการสรางและสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสปลอม

และเว็บไซตปลอม เพ่ือหลอกลวงผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเหย่ือใหเปดเผยขอมูลทางดานการเงินหรือ

ขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ เชน หมายเลขบัตรเครดิต ช่ือบัญชีผูใช รหัสผาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  

สวนคําวา “phishing” เปนคําแผลงมาจากคําวา “fishing” ซึ่งมีความหมายถึงการตกปลา หรือ

ปลอยใหปลามากินเหย่ือที่ลอไว ตัวอยางการทําฟชช่ิง ที่กลาวมาเปนรูปแบบการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรเพียงบางสวนที่สําคัญเทาน้ันกรณียังมีการกระทําความผิดในลักษณะอ่ืนๆอีกมากมาย เชน การตัด

ตอภาพ หรือการนําขอความอันเปนเท็จลงในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดความแตกต่ืน เชนน้ีก็ถือวาเปนการ

กระทําความผิดอันเปนการกระทําผิดที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรเชนกันโดยจะไดอธิบายในลักษณะของการกระทํา

ความผิดเปนรายมาตราไป ในหัวขอตอๆไปดวยวาการกระทําลักษณะใดบางที่เปนการกระทําความผิดที่

เก่ียวกับคอมพิวเตอร ทั้งน้ีเพ่ือที่จะทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้นวาการกระทําลักษณะใดเปนความผิด การ

กระทําลักษณะใดไมเปนความผิด และการแยกการกระทําใดอันเปนการกระทําความผิดที่เขาการกระทําอัน

เปนความผิดทางอาญาอีกดวย  

 

๓.๔ ความผิดที่เก่ียวพันกับความผิดในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

บางการกระทําความผิดที่เก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรแลวก็อาจเปนความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาดวยอันเปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทซึ่งกฎหมายกําหนดใหศาล

ลงโทษผูกระทําความผิดในบทที่หนักที่สุดได ดังน้ันจึงมีความสําคัญย่ิงที่จะตองรูในการกระทําอันเปนการคาบ

เกี่ยวกันในการกระทําความผิดตามกฎหมายทั้งสอง 

๓.๔.๑ ความผิดทางคอมพิวเตอรที่เขาลักษณะฐานความผิดทางอาญาดวย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรที่เขาขายฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่

ผูกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และการกระทําความผิด ดังกลาวเขาขายเปนความผิดตามมาตราใดมาตรา

หน่ึงในประมวลกฎหมายอาญาดวย ก็ตอง พิจารณาวาการกระทําความผิดน้ันครบองคประกอบความผิดตาม

ฐานความผิดน้ันหรือไม เชน การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะหมิ่นพระบรมเด

ชานุภาพอันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) 

ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑ การกระทําดังกลาวยังเปน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ อีกดวย ซึ่งถือวาเปนความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลาย

บท ใหลงโทษบทหนัก 

                                                            
๔ สราวุธ ปติยาศักดิ์.คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และ 

(ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมดวยประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวเกี่ยวของ.พิมพครั้งท่ี 1(กรุงเทพ : นิติธรรม,๒๕๖๑), หนา ๑๖. 
 



๑๒ 
 

๓.๔.๒ ความแตกตางระหวางความผิดทางอาญากับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรในการ

พิจารณาความผิดสําเร็จ หรือตระเตรียมการ2

๕ 

 

ในขั้นตอนของการกระทําความผิดทางอาญาเริ่มตนต้ังแตการคิด ตกลงใจ ตระเตรียมการ และลงมือ

กระทําความผิด ซึ่งโดยประมวลกฎหมายอาญาเริ่มกําหนดฐานความผิดของผูกระทําต้ังแตขั้นลงมือกระทํา

ความผิด เวนบางฐานความผิดที่มีความสําคัญที่ประมวลกฎหมายอาญาจะกําหนดฐานความผิดสําหรับขั้น

ตระเตรียมการเพ่ือกระทําความผิด ซึ่ งสวนใหญ  จะเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แตเน่ืองจาก

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมมีความผิดฐานความผิด

สําหรับขั้นตระเตรียมการ ดังน้ัน การกระทําที่จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติฯจะตองเลยขั้นตระเตรียม

การเขาสูขั้นลงมือกระทําความผิดแลว ซึ่งเปนการพยายามกระทําความผิด ในการพิจารณาวาขั้นตอนใด เปน

ขั้นตระเตรียมการหรือลงมือกระทําความผิดตองพิจารณาวาเปนการกระทําขั้นสุดทายของผูกระทําหรือไม 

ตัวอยางเชน ความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) ของพระราชบัญญัติฯ กําหนดวา “ผูใดนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปน ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิด

เก่ียวกับการกอการรายตาม ประมวลกฎหมายอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสน

บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ” ดังน้ัน การที่นาย ก. เตรียมนําขอความอันปกปดไวเปนความลับสําหรับความ

ปลอดภัยของประเทศเพ่ือเปดเผยใหผูอ่ืนลวงรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต แตยังไมไดพิมพขอความดังกลาวลง

บนเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของตนเพ่ือนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรแลวสงไปยังผูหน่ึงผูใด แมการ

ตระเตรียมการดังกลาวจะเปนความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒๔ ประกอบกับมาตรา ๑๒๘ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดใดๆ ใน

หมวดน้ี ตอง ระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน” แตการตระเตรียมการดังกลาวของนาย ก. ไม

เปนความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) ของพระราชบัญญัติฯ เพราะยังไมถึงขั้น ลงมือกระทําความผิด 

เน่ืองจากยังไมไดพิมพขอความดังกลาวลงบนเครื่องคอมพิวเตอรหรือ โทรศัพทมือถือของตนเพ่ือนําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรแตอยางใด 

๓.๔.๓ การกระทําผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือผูเยาว  

หากการกระทําน้ันเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ ซึ่งผูกระทําความผิดเปนเด็ก หรือ

เปนผูเยาวแลวก็ยอมพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาที่วาดวยการกระทําความผิดที่เด็กกระทําความผิดวา

มีโทษอยางไรบาง ซึ่งมีกฎหมายกหนดโทษไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓-๗๗ เชน 

หากผูกระทําความผิดเปนเด็กอายุไมเกิน ๑๐ ป เด็กน้ันไมตองรับโทษตามประมวล กฎหมายอาญา 

มาตรา ๗๓ และหากผูกระทําความผิดเปนเด็กอายุมากกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป ผูกระทํา ความผิดไมตอง

รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แตใหศาลมีอํานาจที่จะ ดําเนินการดังตอไปน้ี3

๖ 

                                                            
๕ เรื่องเดียวกัน หนา ๔๔-๔๕. 
๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๔. 



๑๓ 
 

เชน วากลาวตักเตือนเด็กน้ันแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียก บิดา มารดา ผูปกครอง 

หรือบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 

ตามที่กลาวมาขางตนเปนกฎหมายที่กําหนดไวในประมวลอาญาที่เด็กไดไปกระทําความผิดทางอาญา 

หรือกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญาดวยน้ันก็หมายถึงพระราชบัญญัติน้ีดวยถือวามีโทษทางอาญาน้ันคือ โทษ

จําคุก ปรับ กักขัง หรือริบทรัพยเหลาน้ีก็ถือวาเปนโทษทางอาญาทั้งสิ้นจึงตองนําประมวลกฎหมายอาญาไป

วินิจฉัยในเรื่องโทษของผูกระทําความผิด หากผูกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเปนเด็กแลวก็ตอง

พิจารณาโทษตามหลักเกณฑที่กลาวมาขางตน สวนในเรื่องจะขึ้นศาลใดน้ันก็เปนอีกเรื่องหน่ึงตางหากซึ่งในที่น้ี

ผูเขียนคงไมไดกลาวถึงในเรื่องเขตอํานาจศาลวาจะไปศาลอาญา หรือศาลเยาวชนและครอบครัว ก็เปนอีกสวน

หน่ึงหาก 

 



 

บทที่ ๔ 

ลักษณะการกระทําความผดิอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติบัญญัติคอมพิวเตอร 

 

๔.๑ การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕ บัญญัติวา “ผูใดเขาถึง

โดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิไดมีไวสําหรับตน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

การเขาถึง แบงออกเปน ๑.การเขาถึงระยะใกล ๒.การเขาถึงระยะไกล 

๔.๑.๑ การเขาถึงทางใกล หรือการเขาถึงทางกายภาพ อาจเปนการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่เก็บ

รักษาการในอาคาร หอง หรืออุปกรณือ่ืนใด ประการหน่ึง หรืออาจเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยผูกระทําน่ังอยู

หนาระบบคอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

ตัวอยาง นายเล็กเขาไปในอาคารเก็บรักษาระบบคอมพิวเตอรของบริษัทใหบริการ สื่อสาร

โทรคมนาคมแหงหน่ึง แลวกระทําการอยางใดอยางหน่ึงใหระบบคอมพิวเตอรทํางาน ดังน้ี ถือไดวานายเหล็กได

มีการ “เขาถึงระบบคอมพิวเตอร” ของผูอ่ืนแลว อยางไรก็ดี การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่จะเปน

ความผิดตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติวาการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองที่

มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ัน เชน บริษัทใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมไดปดล็อค

หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรไวอยางแนนหนาเปนการเฉพาะเพ่ือปองกันมิใหผูใดเขาไปในระบบคอมพิว แต

นายเล็กทําลายประตูหองปฏิบัติการน้ัน แลวกระทําการอยางใดอยางหน่ึงใหระบบคอมพิวเตอรทํางาน ถือวา

เปนความผิดฐานเขาถึงระบบคอมพิวเตอรตามมาตรา ๕ แลว 

กรณีดังกลาวนอกจากจะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรแลวยังเปนความผิดฐานบุกรุก

ตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวยอันเปนการกระทํากรรมเดียวอันเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท 

ประการตอมา การเขาถึงทางกายภาพหรือทางใกลโดยผูกระทําผิดน่ังอยูหนาเครื่อง คอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอรของผู อ่ืน แลวเปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบ คอมพิวเตอรของผู อ่ืนเพ่ือเขาใชเครื่อง

คอมพิวเตอรหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอรน้ัน 

ตัวอยาง นายนอยเปดเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกของนายหนุมเพ่ือเขาใชเครื่อง คอมพิวเตอรน้ัน ดังน้ี

ถือไดวานายนอยไดมีการ “เขาถึงระบบคอมพิวเตอร” ของผูอ่ืนแลว อยางไรก็ดี การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนที่จะเปนความผิดตามมาตรา ๕ ของ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองเปนการ เขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

น้ันมิไดมีไว สําหรับตน เชน นายเล็กเจาของเครื่องคอมพิวเตอรไดกําหนดรหัสผานเพ่ือปองกันมิใหบุคคลอ่ืนใช

เครื่องคอมพิวเตอร แตนายนกดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหน่ึงเพ่ือเปดรหัสผานน้ัน และสามารถเขาใชเครื่อง

คอมพิวเตอรน้ันได 



๑๕ 
 

ตัวอยาง นายกบเจาของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกไดกําหนดรหัสผานการใชเครื่อง คอมพิวเตอรของตนวา 

“maxnum” นายนํ้าแอบลวงรูรหัสผานน้ัน แลวพิมพรหัสผานเพ่ือ เขาใชเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน นายนํ้ามี

ความผิดตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔.๑.๒ การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยที่บุคคลที่เขาถึงอยูหางจากคอมพิวเตอร ซึ่งอาจเปนการ

เขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่อยูหางโดยระยะทางโดยผานทางเครือขายคอมพิวเตรขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอ

ระหวางเครือขายหลายเครือขายทั่วโลก ที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต” (internet)” หรือเปนการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอร  โดยการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรบริ เวณ เฉพาะฟ นที่ เข าด วย กันในระยะจํ ากัด  เชน                            

อาคารเดียวกันหรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายเคเบ้ิลถึงกันไดที่เรียกวา “แลน” (LAN : local area 

network) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรตามความหมายน้ี 0

๗ หมายถึง การเจาะเขาไปในระบบคอมพิวเตอร 

(hacking or cracking) หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน เชน การเจาะผานระบบไฟร

วอลล ซึ่งเปนการบุกรุกโดยการใชระบบอินเตอรเน็ต เปนสําคัญน้ันเอง 

ตัวอยาง นายเล็กอาศัยอยูที่จังหวัดภูเก็ตใชโปรแกรมเจาะระบบไฟรวอลล หรือระบบปองกันเครือขาย

เพ่ือเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของบริษัทแหงหน่ึงของนายหมูที่ต้ังอยูที่ กรุงเทพมหานคร นายเล็กมีความผิด

ตามความผิดตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สวนการติดตอสื่อสารเพ่ือการเขาถึงน้ันรวมทุกการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนการ เขาถึงโดยการ

ติดตอสื่อสารแบบสาย (Wire communication) และการเขาถึงโดยการติดตอ สื่อสารแบบไรสาย (Wireless 

Communication) ซึ่งรวมทั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (internet network) และระบบอินทราเน็ต 

(intranet)๘  

ตัวอยาง นายเล็กไดใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุกของตนเช่ือมตอระบบ อินเทอรเน็ตแบบวายฟาย 

(Wireless fidelity: WIFI) หรือแบบไรสาย เขาสูระบบอินทราเน็ต ของบริษัทที่ตนทํางาน แลวลักลอบเจาะเขา

ในเครื่องคอมพิวเตอรของนายหมากเพ่ือนรวมงาน ที่ทํางานอยูในบริษัทเดียวกัน นายเล็กมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ น้ี 

๔.๑.๓ การกระทําโดยมิชอบ โดยคําวา “กระทําโดยมิชอบ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “without 

right” แปลเปนภาษาไทย คือ 2

๙ ปราศจากสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายคือการเขาถึงน้ันไมมีสิทธิเขาถึงไมวาจะ

เปนสิทธิตามกฎหมาย หรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของระบบ  ดังน้ัน หากผูทําการเขาถึงเปนผูมีสิทธิตาม

กฎหมาย เชนเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งศาล หรือไดรับความยินยอมจากเจาของระบบหรือ

ผูดูแลเว็บไซต  ผูเขาถึงยอมไมมีความผิด 

                                                            
๗ พรเพรช วิชิตชลชัย.คําอธิบาย พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐.สืบคนวันท่ี ๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก http://www.mict.go.th/dowload/38_”pdf 

๘ เร่ืองเดียวกนั 

๙ เร่ืองเดียวกนั 



๑๖ 
 

โดยทั้งน้ีการกระทําโดยมิชอบน้ีจะนําไปใชในบทน้ีทั้งหมดจะกลาวถึงตอไป เวนแตที่กฎหมายกําหนด

ไวเปนอยางอ่ืน กลาวหลักการกระทําไมชอบดวยกฎหมายน้ีหากชอบดวยกฎหมายแลวการกระทําน้ันยอมไม

ผิดกฎหมายซึ่งถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปที่เราสามารถรูไดอยูแลว จึงไดขอกลาวไวในเทาน้ี 

๔.๑.๔ กระทําโดยเจตนา  นอกจากการกระทําที่กลาวมาในหัวขอ ๔.๑.๑-๔.๑.๓ ผูกระทําตองมี

เจตนากระทําการอันเปนความผิดดวยซึงหลักการน้ีนํามาจากประมวลกฎหมายอาญาหากผูกระทําความผิดไมรู

วาการกระทําน้ันเปนความผิดยอมถือวาไมมีเจตนา เชน นายมนสําคัญผิดคิดวาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

“เอสอี” ของนายปาน ที่วางไวเปนของตน จึงเปดเครื่องคอมพิวเตอรเขาใชงาน โดยใชรหัสผานหมายเลข 

๑๒๓๔๕๖ ของตน ซึ่งบังเอิญเหมือนกับรหัสผานของนายปานที่ต้ังไวสําคัญการเขาถึงคอมพิวเตอร เครื่อง

ดังกลาว ทําใหนายมนสามารถเปดเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวได ดังน้ีถือวานายหมื่น ไมมีเจตนาเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ น้ันมิไดมีไวสําหรับตน เพราะกระทําไป

โดยสําคัญผิดคิดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรของตน 

โดยการกระทําอันเปนการกระทําเจตนาน้ันผูกระทําจะตองมีเจตนาที่จะกระทําความผิดดวยซึ่งก็จะ

นําไปใชในบทบัญญัติในทุกมาตราที่จะกลาวตอไปในบทน้ี เชนเดียวกับ “การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย” 

ถาการผูกระทําไมมีเจตนาที่จะกระทําความผิดแลว การกระทําน้ันยอมไมผิดตอกฎหมายแตอยางใด ตามหลัก

ที่วา “ไมรูไมมีเจตนา”น้ันเอง 

๔.๑.๕ ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรและที่มีมาตรการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับ

ตน 

ระบบคอมพิวเตอร 3๑๐ หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงกันโดยไดมี

การกําหนดคําสั่ง หรือชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดและแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ หรือชุดอุปกรณทําหนาที่

ประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ ไดแก ตัวเครื่อง และซอฟแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร 

การกระทําความผิดตามมาตราน้ี ตองเปนการกระทําตอระบบคอมพิวเตอรที่มี มาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิไดมีไวสําหรับตนหากเจาของ หรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรน้ันไมได

หวงกันการเขาถึง จึงไมมีมาตรการปองกันการ เขาถึงไว เชนน้ีผูกระทําก็ไมมีความผิดตามมาตราน้ี ตัวอยาง

ของมาตรการปองกันการเขาถึง ไดแก มีการลงทะเบียนช่ือผูใช (user name) และรหัสผาน (password) ใน

การเขาถึงระบบ คอมพิวเตอรน้ัน หรือมีมาตรการอ่ืนใดที่จัดขึ้นเปนการเฉพาะ เชน สแกนลายน้ิวมือ หรือ 

ติดต้ังไฟรวอลล (firewall) หรือระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรไมใหถูกโจมตี หรือเขาถึง

โดยไมไดรับอนุญาต อยางไรก็ตาม หากมิใชมาตรการปองกันการเขาถึง คอมพิวเตอรโดยเฉพาะแตเปน

มาตรการปองกันทรัพยสินทั่วๆ ไป เชน เก็บเครื่องกล น้ันไวในบานและมีรหัสในการเปดเขาบานเพ่ือปองกัน

ทรัพยสินภายในบาน คอมพิวเตอรน้ัน ไมถือวาเปนมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดย 

 

 

                                                            
๑๐ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ 



๑๗ 
 

๔.๒ การเปดเผยมาตรการการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา ๖ บัญญัติวา ผูใด

ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไป

เปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสอง

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๔.๒.๑ ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ 

การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นตามมาตราน้ีตองเปนมาตรการ

ปองกันการเขาถึงซึ่งระบบคอมพิวเตอรไวเปนการเฉพาะ เชน มาตรการ ปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่

กําหนดใหผูเขาถึงตองกรอกช่ือผูใช (username) และ รหัสผาน (password) หรือมาตรการปองกันโดยเฉพาะ

ประการอ่ืน เชน การเขาถึงระบบ คอมพิวเตอรของหนวยงานความมั่นคงหรือสถาบันการเงินตางๆที่กําหนดให

ตองมีการสแกนลายพิมน้ิวมือน้ิวหัวแมมือหรือมานตา เปนตน อน่ึง การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะอาจเปนการลวงรูมาโดยชอบ เชน ผูดูแลระบบบอกช่ือผูใชและ

รหัสผานให หรือ โดยไมชอบ เชน แอบดูช่ือผูใชและรหัสผานของบุคคลอ่ืนก็ได ถือวาอาจเปนความผิดตาม

มาตราน้ีไดหากมีการกระทําคือนํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความ เสียหายแกผูอ่ืน 

๔.๒.๒ นํามาตรการดังกลาวไปเปดเผย  การนํามาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน

จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ไปเปดเผยแกบุคคลอ่ืนน้ัน ถือเปนองคประกอบภายนอกในสวนของการกระทํา ซึ่ง

อาจ เปนการเคลื่อนไหวเพ่ือกระทําการ เชน การบอกกลาวดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร หรือ งดเวนกระทํา

การก็ได 

ตัวอยาง นายเล็กเปนผูดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบริษัทอโยธยาศรีราม จํากัด มีหนาที่

โดยตรงในการเก็บรักษาช่ือผูใชและรหัสผานของพนักงานในบริษัทรวมทั้งของ นายมน และไดลวงรูมาตรการ

ปองกันน้ัน แตรูเห็นและปลอยใหนายปานลวงรูช่ือผูใชและ รหัสผานของนายมน ดังน้ี นายเล็กมีความผิดตาม

มาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ อน่ึง เมื่อบุคคล

ใดผูลวงรูมาตรการดังกลาวเปดเผยแกผูอ่ืนแลว ถือวาไดมีการกระทํา ความผิดแลว โดยไมตองพิจารณาวาผูอ่ืน

น้ันจะทราบหรือนําไปใชหรือไม  

 นอกจากน้ี การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรตองเปนมาตรการ ปองกันการ

เขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้น หากเปนมาตรการปองกันการเขาถึง ระบบคอมพิวเตอรที่ตนเอง

จัดทําขึ้น แลวนําไปเปดเผย ไมเปนความผิดตามมาตราน้ี 

๔.๒.๓ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรที่ผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ น้ันตองเปนการเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก

ผูอ่ืน เชน นําช่ือผูใชและรหัสผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูอ่ืนไปโพสตในกระดานสนทนาหรือเว็บไซตช่ือ

ดังบนเครือขายอินเทอรเน็ต อาจถือไดวาเจาของช่ือผูใชและรหัสผานไดรับความเสียหายแลว แตหากเปนการ

เปดเผยโดยไมนาจะเกิดความเสียหายแกผูใด ก็ไมมีความผิด เชน นําช่ือผูใช และรหัสผานเขาถึงเว็บไซตที่

ผูดูแลเว็บไซตแจกฟรีแกคนทั่วไปเพ่ือใหเขาเย่ียมชมเว็บไซตน้ันอยูไปโพสตบนกระดาษสนทนา หรือเว็บไซตบน



๑๘ 
 

เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือชักชวนใหผูใชอ่ืนไดเขาเย่ียมชมเว็บไซตดังกลาว เชนน้ีไมถือวาจะเกิดความเสียหาย

แกผูอ่ืน 

 

๔.๓ การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ บัญญัติวา 

ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการน้ันมิไดมีไว

สําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” ตามนิยามศัพทในมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ หมายถึง “ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยูในระบบ

คอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลไดและใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดวย” 

 จากคํานิยามรวมทั้งขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

พระราชบัญญัติวา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๔ นิยาม “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” วาหมายถึง 

“ขอความที่ไดสราง สง เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการ แลกเปลี่ยน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสจดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลขโทรพิมพหรือโทรสาร”อยางไรก็ตามความผิดตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ เช่ือมโยง “ขอมูลคอมพิวเตอร” 

กับ “ระบบคอมพิวเตอร” เขาดวยกัน ดังน้ัน การเขาถึงขอความที่ไดสราง สง เก็บรักษา หรือประมวลผลโดย

โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสารที่จะเปนความผิดตามมาตราน้ีจะตองเปนกรณีที่ขอความน้ันจัดเก็บอยูในระบบ

คอมพิวเตอร การเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอความตามโทรเลข โทรพิมพหรือโทรสารที่ไมไดจัดเก็บอยูในระบบ 

คอมพิวเตอรยอมไมเปนความผิดตามมาตราน้ี และดวยเหตุที่ขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดรับการ คุมครองการเขาถึง

โดยมิชอบตามมาตราน้ี ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่จัดเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรเทาน้ัน ดังน้ันขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่บันทึกไวในสื่อบันทึกอ่ืนๆ เชน แผนดีวีดี แผนซีดี แผนดิสกแบบออน ยูเอสบีแฟลชไดรฟ หรือ

ฮารดดิสกแบบพกพา ยอมไมไดรับการ คุมครองตามมาตราน้ี แตเมื่อมีการนําอุปกรณเหลาน้ีเลนหรือเช่ือมตอ

ผานระบบคอมพิวเตอร ขอมูลที่บรรจุอยูในอุปกรณเหลาน้ีจะถือวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดรับการคุมครอง

ตามมาตราน้ี4

๑๑ 

data Communication) เชนเดียวกับการคุมครองสิทธิสวนบุคคลในการสื่อสารทางโทรศัพทตาม

พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.๒๔๗๒ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ 

 

 

                                                            
๑๑ พรเพชร วิชิตชลชัย.คําอธิบาย พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐.อางแลว เชิงอรรถท่ี ๕ 

 



๑๙ 
 

๔.๔.๑ เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร 

การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่อยูในระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอรเปนการดักรับ

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน เพ่ือดักดู ฟง อาน ตรวจสอบ ติดตามเน้ือหาสาระ หรือใหไดมาซึ่งขอมูลที่อยูใน

ระหวางติดตอสื่อสารถึงกันในระบบคอมพิวเตอรระหวางบุคคลโดยการดักรับขอมูลคอมพิวเตอรอาจทําดวย

การดักรับขอมูลดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเช่ือมตอกับสายสัญญาณสําหรับสงผานขอมูล หรือดวยการดักรับ

ขอมูลที่สงผานโดยวิธีการแบบ ไรสาย (Wireless communication) โดยปราศจากการเช่ือมตอเขากับ

สายสัญญาณ เชน การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรที่ติดตอสื่อสารผานทางระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN: 

WLAN) แอรการด (Air card) หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากน้ี การดักรับขอมูลที่ แฮกเกอรนิยมใช ไดแก 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร เพ่ือทําการแอบบันทึก ขอมูลที่สงผานถึงกัน นอกจากน้ีการดักรับ

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนน้ี จะเปนการดักรับ ขอมูลที่อยูในระหวางการสงภายในระบบคอมพิวเตอรเดียวกัน 

หรือระหวางการสงของระบบ คอมพิวเตอรสองระบบก็ได 

๔.๔.๒ ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบคคลทั่วไปใชประโยชน

ได 

ขอมูลคอมพิวเตอรที่ถูกดักรับไวอันจะเปนความผิดตามมาตรา ๘ น้ีตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่มีไว

เฉพาะเพ่ือบุคคลเปนการสวนตัวเทาน้ัน กลาวคือผูสงขอมูลคอมพิวเตอร มิไดประสงคเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ

สาธารณะหรือบุคคลทั่วไป เชน การสงจดหมาย อิเล็กทรอนิกสระหวางบุคคล ขอความตามจดหมายดังกลาถือ

วามีไวเฉพาะเพ่ือบุคคลผูรับขอความเทาน้ัน หรือการสงคําสั่งเพ่ือสั่งซื้อสินคาหรือบริการตามเว็บไซตตางๆ ก็

ถือวามีไวเฉพาะเพ่ือบุคคลเปนการสวนตัวเทาน้ัน สวนขอมูลคอมพิวเตอรที่มิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

เชน การรักษาความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนตน 

ตัวอยาง เว็บไซดกีฬาช่ือดังถายทอดสดการแขงขันกีฬาฟุตบอลพรีเมียรลีกใหกับสมาชิกเฉพาะที่จาย

คาบริการเขาชมรายเดือนเทาน้ัน นายเล็กไมไดจายคาสมานชิก แตแอบดักรับภาพและเสียงของการ

ถายทอดสดที่ทางเว็บไซดสงใหแกนายปานซึ่งเปนสมาชิกเว็บไซดไวโดยมิชอบ ดังน้ี นายเล็กมีความผิดตาม

มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

๔.๖ การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙ บัญญัติวา ผูใด

ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไมวาทั้งหมดหรือบาง สวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของ

ผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

คําวา “ทําใหเสียหาย” และ “ทําลาย” ตามมาตราน้ีมีถอยคําและความหมายเหมือนกับความผิดฐาน

ทําใหเสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ กลาวคือ “การทําใหเสียหายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร” 

หมายถึง การทําใหขอมูลคอมพิวเตอรน้ันชํารุดหรือ ใชการไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวนทําใหอานไมได หรือดู

ไมไดทั้งหมดหรือบางสวน เชน การปลอยไวรัสคอมพิวเตอรทําใหขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนขอความลายลักษณ



๒๐ 
 

อักษรกลายเปน ตัวอักขระที่อานไมได สวน “การทําลายขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึงการทําใหขอมูล 

คอมพิวเตอรสูญหายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน เชน การลบขอมูลคอมพิวเตอร 

สวนคําวา “แกไข” “เปลี่ยนแปลง” และ “เพ่ิมเติม” มีความหมายกวางกวาคําวา “ปลอม” และ 

“แปลง” ตามความผิดฐานปลอมเอกสารและแปลงเอกสารตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔ เพราะ

มาตราน้ีเขียนองคประกอบใหชัดเจนวาเปนการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ซึ่งเปนคําสามัญที่เขาใจไดและ

แนนอน โดยไมจําเปนตองนาจะกอ ใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง

พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหนิยามคําวา “แกไข” วาหมายถึง “ทําสวนที่เสียใหคืนดี 

อยางเดิมหรือดัดแปลงใหดีขึ้น” ใหนิยามคําวา “เปลี่ยนแปลง” วาหมายถึง ทําใหลักษณะ ตางไป” และให

นิยามคําวา “เพ่ิมเติม” วาหมายถึง “เสริมหรือเติมของที่มีอยูแตยังไมสมบูรณ ใหมีมากหรือสมบูรณย่ิงขึ้น การ

กระทําความผิดตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

๒๕๕๐ อาจแบงไดเปน ๒ กรณี คือ 

(ก) บุคคลภายนอกผูไมมีสิทธิเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรเปนผูกระทําความผิด เชน กรณีแฮกเกอรสง

ไวรัสคอมพิวเตอรเพ่ือทําลายขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ของเหย่ือ หรือสงมาโทรจันเขาไป

ในเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรเพ่ือขโมยรหัสผาน ของเหย่ือเพ่ือลบ เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

หรือกระทําการใดๆ ตอขอมูลคอมพิวเตอร 

(ข) บุคคลผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรเปนผูกระทํา เชน กรณีผูดูแลเว็บไซต (webmaster) ทําให

เสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอมูลคอมพิวเตอรของ ผูอ่ืนในความดูแลตนโดยปราศจาก

อํานาจที่จะทําไดตามกฎหมายหรือสัญญา 

๔.๖.๑ ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

คําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” ตามมาตราน้ี ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่จัดเก็บอยูใน ระบบ

คอมพิวเตอรเทาน้ัน ขอมูลคอมพิวเตอรที่ไมไดจัดเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรยอม ไมไดรับความคุมครองตาม

มาตราน้ี เชน ขอมูลที่บรรจุไวในแผนดีวีดี แผนคอมแพ็กดิสกหรือ แผนซีดี ยูเอสบีแฟลชไดรฟ หรือฮารดดิสก

แบบพกพาหรือฮารดดิสกภายนอกนอกจากน้ี “ขอมูลคอมพิวเตอร” ตามมาตราน้ีตองเปนขอมูลคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืน เทาน้ัน หากเปนขอมูลคอมพิวเตอรของตนเองแมจะอยูในการดูแลของบุคคลอ่ืน เจาของขอมูลผูซึ่ง

ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอมูลของตนเอง ยอมไมมีความผิดตามมาตราน้ี 

๔.๖.๒ กระทําโดยเจตนา  ผูกระทําตองมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ คือเจตนา

ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ถาผูกระทําทําไปโดย 

ประมาทเลินเลอ เชน ผูกระทําเผลอเลอไปกดปุมลบ (delete) โดยคิดวาเปนปุมบันทึก (save) ทําให

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนน้ันหายไปจากระบบคอมพิวเตอร เชนน้ีไมเปนความผิดตามมาตราน้ี 

ตัวอยาง นายเล็กผูดูแลเว็บไซต (webmaster) ของบริษัท เขาถึงระบบคอมพิวเตอร ของบริษัทเพ่ือ

ตรวจสอบการทํางานเว็บไซตของบริษัทตามปกติ แตไปพลาดกดปุมผิดไป กดปุมลบขอมูลคอมพิวเตอรบาง

สวนบนกระดานสนทนาซึ่งไมสามารถกูขอมูลดังกลาวกลับคืนมาได ดังน้ี แมการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกบริษัทและผูโพสตขอความ แตนายเหล็กกระทําการโดยประมาท คือปราศจากความ



๒๑ 
 

ระมัดระวังที่บุคคลในภาวะเชนน้ัน จักพึงมีตามวิสัยและพฤติการณ ไมใชการกระทําโดยเจตนาการกระทําของ

นายเล็กดังกลาว จึงไมเปนความผิดฐานทําลายบางสวนซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบตาม มาตรา ๙ 

ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔.๖.๓ คําพิพากษาที่เก่ียวของ 

ตัวอยางที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยไดใชขอมูลหมายเลข

บนบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หมายเลขบัตรประชาชนและรหัสของธนาคาร ท. ผูเสียหายที่ ๑ ซึ่งออกใหแก

ผูเสียหายทั้ง ๕ โดยไปสมัครขอใชบริการอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงโดยกําหนดช่ือผูใชและรหัสผานทํารายการใน

ระบบอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในบัญชีของผูเสียหายและลักเงินของผูเสียหายที่ ๑ ไปโดยทําคําสั่งโอนเงินจากบัญชี

ของผูเสียหายไปชําระคาสินคารวมเปนเงิน จํานวนทั้งสิ้น ๓๖๘,๘๐๐ บาท ศาลพิพากษาวา จําเลยมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙/๕ ประกอบมาตรา ๒๖๙/๗, ๓๓๔, ๓๓๕ พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕, ๗, ๙ การกระทําของจําเลยเปนความผิด

หลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑5

๑๒ 

ตัวอยางที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ เวลากลางวัน จําเลยไดใชขอมูลช่ือประจําตัวผูใช และรหัสผานหมายเลขใดไมปรากฏชัด อันเปนบัตร

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคาร ท. ผูเสียหายที่ ๑ ออกใหแกผูเสียหายทั้งสิบหาคน โดยมิชอบและโดยทุจริต โดย

จําเลยเขาไปทํารายการในระบบขอมูลทางบัญชี แลวจําเลยได ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือ

เพ่ิมเติม ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูเสียหาย ที่ ๑ ซึ่งเปนเงินในรายการบัญชีของผูเสียหายทั้งสิบหาคน และ

จําเลยไดลักเอาเงินของผูเสียหาย ที่ ๑ ซึ่งเปนเงินในรายการบัญชีของผูเสียหายทั้งสิบหาคนไปโดยทุจริต รวม

เปนเงินที่ผูเสียหาย ที่ ๑ ถูกลักเอาไป ๑๐๓,๐๕๐บาท ศาลพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๒๖๙/๕ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙/๗, ๓๓๔, ๓๓๕ (๑) วรรคหน่ึง 

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕, ๗, ๙ การกระทําของ

จําเลยเปนความผิดหมายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑6

๑๓ 

ตัวอยางที่ ๓ จําเลยขายสินคาของผูเสียหายไดรับเงินคาสินคามา แทนที่จําเลยจะรวบรวมนําสงเงินไป

ฝากธนาคาร แตจําเลยนําเงินน้ันไปเปนของจําเลยแลวใชวิธีการเปลี่ยนแปลงรายการสินคาในระบบ

คอมพิวเตอรเพ่ือใหยอดสินคาในระบบคอมพิวเตอรกับจํานวนเงินที่ผูเสียหายควรไดรับมาจากการจําหนาย อัน

เปนวิธีการที่ผูเสียหายจะไมทราบวาจําเลยไมไดนําสงเงินเขาบัญชีธนาคารของผูเสียหาย ตอเมื่อตรวจสอบส

ตอกสินคาแลวจึงจะทราบวาจํานวนสินคาไมตรงกับจํานวนเงินที่มีการจําหนาย ดังน้ี เงินที่จําเลยรับมาจาก

ลูกคาซึ่งไดจากกการจําหนายสินคาเปนเงินที่รับไวในระหวางการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของผูเสียหาย 

เพียงแตใหจําเลยยึดถือไวช่ัวคราว อํานาจในการครอบครองควบคุมดูแลทรัพยสินยังเปนของนายจาง 

ผูเสียหายไมไดสงมอบการครอบครองใหแกจําเลย เมื่อจําเลยเอาเงินของผูเสียหายไป จึงเปนการเอาเงินไปโดย

                                                            
๑๒ คําพิพากษาศาลอาญาหมายเลขแดงท่ี อ.๒๐๔๙/๒๕๕๕ 
๑๓ คําพิพากษาศาลอาญาหมายเลขแดงท่ี อ.๒๔๗๘/๒๕๕๕ 



๒๒ 
 

ทุจริต เปนความผิดฐานลักทรัพยของผูเสียหายที่เปนนายจาง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕(๑๑) 

วรรคแรก มิใชความผิดฐานยักยอก7

๑๔ 

 

๔.๗ การกระทําเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานไดปกติ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา 

ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบเพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง 

หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

คําวา “การกระทําดวยประการใด”ตามมาตรา ๑๐ น้ีจะเปนการกระทําดวยวิธีใดก็ไดตางกับที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๘ ที่ใชคําวา “กระทําดวยประการใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” เทาน้ัน ฉะน้ันการกระทําดวย

ประการใดตามมาตรา ๑๐ น้ีจึงมีความหมายที่กวางกวารวมทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (electronic means) 

และวิธีการทางกายภาพ (physical means) ซึ่งเปนไปตามความเห็นของการอภิปรายกันในที่ประชุมของ

คณะกรรมาธิการที่จะใหขยายรวมถึงการกระทําทางกายภาพ (physical) ดวย8

๑๕ 

(ก) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนการกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอระบบคอมพิวเตอร

โดยตรง เชน การสงโปรแกรมคอมพิวเตอรไมพึงประสงค เชน ไวรัสคอมพิวเตอร (computer virus) หรือ

หนอนคอมพิวเตอร (Computer Worm) เขาไปทําใหเสียหายหรือ ทําลายระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนจนไม

สามารถทํางานตามปกติ การโจมตีระบบคอมพิวเตอร โดยสงคําสั่งจํานวนมหาศาลเพ่ือใหระบบไมอาจ

ใหบริการไดที่เรียกวา“การโจมตีจนระบบลม” 

(ข) วิธีการทางกายภาพ เปนการกระทําอ่ืนๆ ที่มีผลตอตัวระบบคอมพิวเตอรโดยออม เชน การทําให

เกิดระเบิด หรือการเผาอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออาคารที่ต้ังของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการตัดระบบไฟที่

จายใหระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามปกติได 

- เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม

สามารถทํางานตามปกติได 

การที่กระทําตอระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถ

ทํางานตามปกติไดน้ันหมายรวมถึงการไมสามารถทํางานไดปกติทั้งหมดหรือแตบางสวนดวย 

ตัวอยาง นายเล็กไดใช อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสสงสนามแมเหล็กไฟฟารบกวนการทํางานบน

จอคอมพิวเตอรของนายหมื่นทําใหหนาจอคอมพิวเตอรของนายหมื่นเกิดภาพสั่นและกระตุกเพราะหลอดภาพ

ถูกรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอกดังน้ี การกระทําของนายเหล็กจึงเปนการกระทําโดยมิชอบเพ่ือใหการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๐ 

ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
                                                            

๑๔ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๓๖๙/๒๕๕๙ 
๑๕ พรเพชร วิชิตชลชัย.คําอธิบาย พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐.อางแลว 

เชิงอรรถท่ี ๕ 



๒๓ 
 

ดังไดกลาวขางตนแลววาความผิดตามมาตรา ๑๐ ของของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองอาศัย “เจตนาพิเศษ” ซึ่งหมายความวา ผูกระทําจะตองประสงคตอผล

ใหระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือ รบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได ถา

ผูกระทําไมไดประสงคตอผลใหระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถ

ทํางานตามปกติได ถือวา ผูกระทําไมมีเจตนาพิเศษ ผูกระทํายอมไมมีความผิดตามมาตรา ๑๐ 

ตัวอยาง หลังเลิกงาน นางแยมแมบานคนใหมเห็นระบบคอมพิวเตอรของบริษัทในหอง ปฏิบัติการเปด

คางอยู จึงถือวิสาสะเขาไปถอดปลั้กไฟของระบบคอมพิวเตอรออกเพราะเกรงวาเปนการเปลืองไฟฟา โดยไม

ทราบวาระบบคอมพิวเตอรดังกลาวตองใชไฟหลอเลี้ยงระบบอยูตลอดเวลามิฉะน้ันจะไมสามารถทํางาน

ตามปกติได ดังน้ี แมนางแยมจะมีเจตนาปดระบบคอมพิวเตอร แตนางแยมมิไดมีเจตนาพิเศษเพ่ือใหการทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได 

นางแยมจึงไมมี ความผิดตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

๔.๘ การสงขอมูลคอมพิวเตอร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรโดยปกติสุข

หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑  บัญญัติวา 

ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของ

การสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุขตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหน่ึงแสนบาท 

ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนอันมีลักษณะเปนการกอใหเกิด

ความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยไมเปดโอกาสใหผูรับสามารถ

บอกเลิก หรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโดยงายตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

ให รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการสง รวมทั้ งลักษณะและปริมาณของ 

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ แกผูรับและ

ลักษณะอันเปนการบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย 

ความผิดตามมาตรา ๑๑ มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองระบบคอมพิวเตอรจากการกระทําอันเปนการ

รบกวนดวยขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส และจากการกระทําอันมีลักษณะเปนการกอใหเกิด

ความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา “สแปมเมลหรือจด

หมายอิเล็กทรอนิกสขยะ (Spam mail /junk electronic mail)” โดยมาตรา ๑๑ ประกอบไปดวย ๓ วรรค 

โดยวรรคหน่ึงเปนองคประกอบ ความผิดของการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคล

อ่ืน อันเปนการ รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข สวนวรรคสองเปนองคประกอบ 

ความผิดของการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน อันมีลักษณะ เปนการ

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส และวรรคสามเปน



๒๔ 
 

ประกาศของรัฐมนตรีที่กําหนดลักษณะและวิธีการสง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความรอนรําคาญแกผูรับ และลักษณะอันเปนการบอกเลิกหรือ

แจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย 

๔.๘.๑ สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกผูอ่ืน โดยปกปดหรือ ปลอมแปลง

แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว9

๑๖ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสงตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ตองเปน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ถูก “ปกปดหรือปลอมแปลง แหลงที่มาของการสงขอมูล” 

ซึ่งหมายถึง การปกปดหรือปลอมแปลงที่อยูบนอินเทอรเน็ต (internet protocol address: IP address) เพ่ือ

ไมใหผูรับรูวาระบบคอมพิวเตอรของผูสง คือใคร โดยระบบคอมพิวเตอรทุกระบบที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตจะตอง

มีเลขที่อยูไอพีซึ่งคลายหมายเลขโทรศัพทเลขที่อยูไอพีเปนตัวเลขซึ่งแบงออกเปน ๔ ชุด มีจุดเปนตัวคั่น เชน 

เลขที่อยูไอพีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU NET) คือ ๒๐๒.๑๔.๑๑๒.๐ ถามี การสงขอมูล

อิเล็กทรอนิกสหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยปกปดเลขที่อยูไอพีดังกลาว ถือวาเปนการปกปดแหลงที่มาของ

การสงขอมูล 

๔.๘.๒ อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข10

๑๗ 

ถอยคํา “อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข” มีขอความลอมาจาก

ถอยคํา “อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข” ในความผิดฐานบุกรุกตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ ซึ่งเปนการรบกวนในลักษณะที่มีความรุนแรงของการรบกวนพอสมควร

ซึ่งตองใชมาตรฐานของวิญูชน  เชน การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจํานวนนับรอยฉบับทําใหพ้ืนที่หรือกลอง

รับจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลน้ันเต็มไมสามารถรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูอ่ืนได หรือทําใหบุคคล

ดังกลาวตองเสียเวลามากเพ่ือลบ (delete) จดหมายขยะเหลาน้ันออกจากกลองรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ

ตน เชนน้ี ถือวาเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุขแลว 

ขอพิจารณา มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มีดังนี้ 

ประการแรก ความผิดฐานสงสแปมเมลโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาตาม มาตรา ๑๑ วรรค

หน่ึง น้ีกฎหมายกําหนดแตโทษปรับไมมีโทษจําคุกเหมือนกับความผิดฐานอ่ืนๆ ตามที่ บัญญั ติไวใน

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

ประการที่ สอง ในกรณี สแปมเมลที่ ผู ส งมี เจตนาหลอกลวงหรือฉอโกง เชน การจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือหลอกผูรับจดหมายวาเปนผูโชคดีไดรับรางวัลสลากกินแบง (Lottery) ในตางประเทศเปน

จํานวนเงินนับลานบาท แตใหผูรับรางวัลมีหนาที่ตองโอนเงินคาธรรมเนียมและภาษีไปชําระกอนลวงหนาเพ่ือ

สงวนสิทธิในเงินรางวัลจํานวนน้ี เมื่อผูรับจดหมายไดโอนเงินไปใหแลว ผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสดังกลาวก็

                                                            
๑๖ สราวุธ ปติยาศักดิ์.คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และ 

(ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมดวยประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวเกี่ยวของ.พิมพครั้งท่ี ๑(กรุงเทพ : นิติธรรม,๒๕๖๑), หนา ๑๑๑. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน หนา ๑๑๒ 

 



๒๕ 
 

เงียบหายไป หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่หลอกวาสงมาจากธนาคาร เพ่ือใหผูรับจดหมายกรอกขอมูล

สวนตัวและขอมูลทางการเงินบนเว็บไซตที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา เปนตน ผูสงสแปมเมลเหลาน้ีนอกจากจะมี

ความผิดตาม มาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

๒๕๕๐ แลวอาจมีความผิดฐานอ่ืนๆอีกดวย เชน ความผิดฐานฉอโกงตามประมวล ฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ 

ซึ่งบัญญัติวา ผูใดโดยทุจริตหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควร

บอกใหแจงและโดยการหลอกลวงน้ันไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือผูบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูก

หลอกลวงหรือบุคคลที่สามทําลายเอกสารสิทธ์ิ ผูน้ันกระทําความผิดฐานฉอโกงตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

ปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๔.๘.๓ อันมีลักษณะเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องลักษณะและวิธีการสงและลักษณะและปริมาณ

ของขอมูลความถี่และวิธีการสงซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ.๒๕๖๐ ไมไดให

นิยามหรือกําหนดลักษณะของการสงขอมูลคอมพิวเตอร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส “อันมีลักษณะเปนการ

กอใหเกิดความเดือดรอนราคาญแกผูรับ ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส” ไวโดยตรง แตได

กําหนดในทางกลับกันวา การสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหแกบุคคลอ่ืนในลักษณะ

ดังตอไปน้ี ไมถือวาเปนการสงขอมูลที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูล11

๑๘ 

เชน การสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือติดตอหรือเปนหลักฐาน ในการทํานิติ

กรรมสัญญา (transactional) ที่คูสัญญาไดตกลงกันเปนที่เรียบรอยแลว หรือการสงขอมูลที่ผูรับขอมูลและผูสง

ขอมูลสงเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือแสดงความสัมพันธหรือนิติสัมพันธที่มีระหวางกัน (relationship) 

ในทางกฎหมาย ไดแกการกระทําที่มีลักษณะดังตอไปน้ี เชน การสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่ใชเพ่ือยืนยันการชําระหน้ี หรือการกระทําการใดๆที่เปนสวนหน่ึงของการทํานิติกรรมในเชิง

พาณิชย (commercial ransaction) ซึ่งผูรับขอมูลและผูสงขอมูลไดตกลงเขาทํานิติกรรมสัญญาดังกลาวแลว 

เปนตนที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางที่ไมถือวาเปนการสงขอมูลใหเกิดความเดือดรอนรําคาญเทาน้ัน ทั้งน้ี

สามารถดูเพ่ิมเติมไดตามประกาศกระทรวงดิจิดัลฯได 

๔.๘.๔ โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพื่อ ปฏิเสธการตอบรับได

โดยงาย  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อ ลักษณะและวิธีการสงและลักษณะและปริมาณ

ของขอมูล ความถี่และวิธีการสง ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับพ.ศ.๒๕๖๐ ไมไดให

นิยาม “โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสามารถบอกเลิกหรือ แจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย” ไว 

แตขอ ๕ ของประกาศฉบับน้ี กําหนดใหในการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเชิงพาณิชย

                                                            
๑๘ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการสงและลักษณะและปริมาณขอมูล

ความถึ่และวิธีการสง ซ่ึงไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ 



๒๖ 
 

ผูสงขอมูลตองระบุวิธีการที่เปดโอกาสใหผูรับขอมูลจะใชเพ่ือแจงความประสงคในการบอกเลิกปฏิเสธหรือไม

ยอมรับขอมูลในขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สงใหแกผูรับขอมูล 

นอกจากน้ี ผูสงขอมูลที่เปนผูใหบริการเว็บไซตผูใหบริการแอปพลิเคช่ัน หรือผูใหบริการประเภทสื่อ

สังคมออนไลนที่โฆษณาหรือสนับสนุนการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะตองจัดใหมีมาตรการหรือ

ชองทางในการบอกเลิกยกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอมูลหรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกสขางตนแกผูใชบริการ

เว็บไซต แอปพลิเคช่ัน หรือสื่อสังคมออนไลนของตน ทั้งน้ีผูใหบริการเว็บไซต ผูใหบริการแอปพลิเคชัน หรือผู

ใหบริการประเภทสื่อสังคมออนไลนจะตองแจงรายละเอียดมาตรการ หรือชองทางการบอกเลิก ยกเลิก หรือ

ปฏิเสธการรับขอมูล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการและมาตรการ หรือชองทางดังกลาวจะตองเปน

มาตรการที่ผูใชบริการสามารถเขาใจและเขาถึงไดโดยงายในกรณีที่ผูใหบริการเว็บไซต ผูใหบริการแอปพลิเคช่ัน 

หรือผูใหบริการประเภทสื่อสังคมออนไลนไมปฏิบัติตามขอ ๕ ของประกาศถือวาผูใหบริการเว็บไซต ผูใหบริการ

แอปพลิเคช่ัน หรือผูใหบริการประเภทสื่อสังคมออนไลน ดังกลาวมีความรับผิดเชนเดียวกับผูสงขอมูลตาม

มาตรา ๑๑ วรรคสอง ดวย 

 

๔.๙ บทลงโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๑๒ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวาถา

การกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ เปนการกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชน

สาธารณะตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงเจ็ดป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนสี่หมื่นบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ

คอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบปและปรับต้ังแต สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอรตามวรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาปและปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสน

บาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิไดมีเจตนาฆาแตเปนเหตุให บุคคลอ่ืนถึงแก

ความตาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบปและปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาท ถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ไดถูก

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐และใหใช

ความขางตนแทนโดยวรรคหน่ึงและวรรคสองไดเพ่ิมเติม การกําหนดโทษที่เปนเหตุฉกรรจกรณีการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ ซึ่งไดกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ

ระบบคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของ ประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ และหากการกระทําดังกลาวเปน 

เหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรดังกลาวก็ตองรับโทษหนักขึ้นอีก สวน



๒๗ 
 

วรรคสามเปนการแกไขปรับปรุงการกําหนดโทษที่เปนเหตุฉกรรจกรณีการ กระทําความผิดตามมาตรา ๖ และ

มาตรา ๑๐ ใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นโดยหากไดกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับ

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ สวนวรรคสี่เปนการแกไขเพ่ิมเติมการกําหนดโทษที่เปนเหตุ

ฉกรรจกรณีการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสาม เปนเหตุใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตายโดยผูกระทํา

มิไดมีเจตนาฆา 

กรณีมีการจําหนาย หรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เปนการกระทํา

ความผิดตามมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกดวย สวนในกรณีของวรรคสอง ถึงวรรคหาน้ันตองรับโทษ

หนักขึ้นตามบทความผิดฐานในแตละวรรคอีกดวย 

 

๔.๑๐ การเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตองหามหรือเผยแพรขอมูล 

๔.๑๐.๑ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๑๔ บัญญัติวา 

ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(๑) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่ บิดเบือน

หรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความ

เสียหายแกประชาชนอันมิใชการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๔ (๑) เดิมของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

ใชคําวา “นําเขาสู ระบบคอมพิวเตอรซึ่ งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา ทั้ งหมดหรือบางสวนหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน” จึงมีการนํามาตรา 

๑๔ (๑) เดิมไปฟองรองกันในความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนจํานวนมากซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคหรือคุณธรรม

ทางกฎหมายของ มาตรา ๑๔ (๑) เดิมที่มุงคุมครองประโยชนสาธารณะเปนสําคัญจึงมีการปรับปรุงแกไขเปน

ถอยคําในปจจุบัน ดังน้ัน หลังจากมีการปรับปรุงแกไขเปนมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) แลวผูเสียหายในคดีหมิ่น

ประมาทตองไปดําเนินคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา 

๓๒๘ ซึ่งมีวัตถุประสงคหรือคุณธรรมแหงกฎหมายเพ่ือมุงคุมครองช่ือเสียงและศักด์ิศรีของบุคคลผูถูกใสความ

เปนสําคัญไมอาจดําเนินคดีตา มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ไดอีกตอไป 

มาตรา ๑๔ วรรคห น่ึง (๑ ) เปนบทบัญญั ติที่ เกี่ ยวกับการนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอร  ซึ่ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือน ปลอม หรืออันเปนเท็จ โดยเจตนาทุจริตหรือโดยหลอกลวง และโดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหายแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือประชาชน เชน การสรางเว็บไซตปลอมของสถาบันการเงิน

เพ่ือลวงใหบุคคลอ่ืนกรอกขอมูลสวนบุคคลแลวผูกระความผิดนําขอมูลของบคคลน้ันไปใชใหเกิดความเสียหาย 



๒๘ 
 

(phishing) การหลอกลวงขายสินคาออนไลน หรือกรณีการหลอกลวงในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน หลอกวาไดรับ

รางวัลตางประเทศและหลอกใหจายภาษีเงินไดฯ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากน้ี มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง 

(๑) เปนบทบัญญัติที่ เก่ียวกับการขโมยตัวตน หา “identity theft” ซึ่งเปนภัยใกลตัวมากสําหรับผูใช

อินเทอรเน็ต และสมารตโฟน โดยคําวา “identity theft” หมายความวา การที่ผูกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอรสวมรอยเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวแอบนําเอาขอมูลสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคลไป

ใชราวกับวาเปนตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง ตัวอยาง เชน ผูกระทําความผิดนําช่ือนามสกุล วันเดือนปเกิด 

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิต และเลขที่ บัญชีของเจาของขอมูลสวนบุคคลนําเขาสู  ระบบ

คอมพิวเตอรของธนาคาร เพ่ือขอเปดบัญชีอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง (internet banking) หรือทําธุรกรรมการเงิน

ออนไลน โดยที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไมทราบ  และการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการดาวนโหลด หรือ

การอัปโหลดก็ได12

๑๙  

(ก) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน คําวาโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย

แกประชาชน ไมใชการกระทําโดยแทและไมใชเจตนาพิเศษจึงไมเก่ียวกับเจตนา แตเปนพฤติการณ

ประกอบการกระทําที่นาจะเกิดความเสียหายได แมจะไมเกิดความเสียหายขึ้นจริงก็เปนองคประกอบความผิด

ที่พิจารณาไดจากความคิดของบุคคลธรรดาทั่วไปในลักษณะเดียวกับผูกระทํา องคประกอบขอน้ีตองโดย

ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมใชนาจะเกิดความเสียหายแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ัน 

ดังน้ันหากเปนโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงผูกระทําไมมีความผิดตามมาตรา 

๑๔ วรรคหน่ึง (๑) แตอยางใด 

(ข) ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา ที่เก่ียวของ 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๕/๒๕๐๙ การที่จําเลยรวมกันแสดงขอความอันเปนเท็จเปนเหตุใหไดเงิน

ยืมของทางราชการไปอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยครบถวนแลว การที่จําเลยทําสัญญายืม

เงินใหกรมตํารวจไวตามระเบียบตลอดจนเมื่อเรื่องปรากฏความจริงขึ้น และจําเลยมิไดสงใชเงินคืนกรมตํารวจ

กรมตํารวจจึงไดหักเงินเดือนจําเลยใชเงินยืมก็เปนเรื่องภายหลัง กรมตํารวจจึงถือปฏิบัติไปตามสัญญายืมอัน

เปนความรับผิดที่จําเลยมีอยูในทางแพงควบคูกับความรับผิดทางอาญา หาทําใหการที่จําเลยรวมกระทําผิดทาง

อาญากลับ ไมเปนความผดิไปอีกไม 

กลาวคือหากเปนการการะทําความผิดอาญาฐานฉอโกงแลวหากมีการแสดงขอความอันเปนเท็จแลว

เกิดความเสียหายแกประชาชนแลวนอกจากเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญาแลวยังเปน

ความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรน้ีดวย 

คําพิพากษาคดีแดงหมายเลขที่ อ.๗๗๙/๒๕๕๙ พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม เปนโจทกฟองจําเลย

เปนคดีความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ 

(๑) ศาลวินิจฉัยวาแมจําเลยจะยอมรับวาไดโพสตขอความบางสวนตามฟองลงในเฟซบุกของตนก็ตาม แตการ

                                                            
๑๙ สราวธุ ปิติยาศกัดิ์.คําอธิบายพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบบั ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมด้วยประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวเก่ียวข้อง.พิมพ์ครัง้ท่ี ๑(กรุงเทพ : นิติธรรม,๒๕๖๑), หน้า ๑๖๘. 



๒๙ 
 

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูล ปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือขอมูลเท็จตามพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) จะเปนความผิดก็ตอเมื่อผูน้ันรูหรือ

ทราบวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลปลอมหรือเท็จ การที่จําเลยโพสตขอความไปตามขอมูลตาม ที่ไดรับแจงลง

เผยแพรผานทางเฟชบุกของจําเลยโดยเขาใจวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง การกระทําของจําเลยจึงไมเปน

ความผิด พิพากษายกฟอง 

ขอสังเกต คดีน้ี โจทกฟองจําเลยเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทตามพระราชบัญญัติ วาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) เดิม ซึ่งมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) ปจจุบัน

ไดแกไขเพ่ิมเติมใหไมนําไปใชกับความผิดฐานหมิ่นประมาทแลว อยางไรก็ดี ศาลในคดีน้ีไดวินิจฉัยวาการนําเขา

สูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลปลอมไมวาหมดหรือบางสวนหรือขอมูลเท็จตามมาตรา ๑๔ (๑) เดิม จะเปน

ความผิดก็ตอเมื่อผูน้ันรูหรือทราบวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลปลอมหรือเท็จ การที่จําเลยโพสตขอความไปตาม

ขอมูล ตามที่ไดรับแจงลงเผยแพรผานทางเฟชบุกของจําเลยโดยเขาใจวาขอมูลดังกลาวเปนความลง การ

กระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด เหตุผลคงเพราะการที่จําเลยไมรูวาขอมูลที่ตนโพสตเปนขอมูลปลอมหรือ

ขอมูลเท็จถือวาจําเลยไมมีเจตนาเมื่อจําเลยไมมีเจตนา การกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 

๔.๑๐.๒ มาตรา ๑๔ (๒) “นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย

ประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางฟนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ 

หรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน” 

มีความหมายเชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒  แตมาตราน้ี มีคําวา “ตืนตระหนก”เพ่ิมเขามา

หมายถึงทําให หวาดกลัว ตกใจ สะดุง เชน นายเล็กนําขอมูลเขาคอมพิวเตอรอันเปนเท็จวาขณะน้ีเกิด

แผนดินไหวรายแรงที่ตางประเทศ ทําใหเกิดคลื่นสึนามิรุนแรงแลวจะถลมในหน่ึงช่ัวโมง เชนน้ีเปนการกอใหเกิด

ความต่ืนตระหนกแกประชาชน นายเล็กจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๒) น้ี 

๔.๑๐.๓ มาตรา ๑๔ (๓) “นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิด 

เก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล กฎหมาย

อาญา” 

 ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับ

การกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) เปนบทบัญญัติความรับผิดแกผูกระทํา

ความผิดเกิดจากการกระทําความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/

๑ ถึงมาตรา ๑๓๕/๓ หากผูกระทําไดในนําขอมูลคอมพิวเตอรอัน ความผิดดังกลาวเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

ผูกระทําอาจตองรับผิดทั้งตามประมวลกฎหม อาญาตามบทมาตราที่กลาวมา และตามพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๓) ดวย 

 



๓๐ 
 

๔.๑๐.๔ มาตรา ๑๔ (๔) “นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอัน

ลามก และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได” 

(ก) ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก 

คําวา “ลามก” หมายถึง หยาบชาตํ่าทราม หยาบโลน อันเปนที่รังเกียจของคนมีศีลธรรม ลามกมี

ลักษณะตรงขามกับศิลปะซึ่งเปนการแสดงออกถึงความงา ฝมือหรือ อารมณของศิลปน ขอมูลคอมพิวเตอรใดมี

ลักษณะอันลามกหรือไมจําตองพิจารณาจากแนว คําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับคําวา “ลามก” ซึ่งศาลได

วินิจฉัยไวในความผิดฐานเผยแพรวัตถุอันลามกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒ วา “ภาพที่แสดงถึง

สวนสัดความสมบูรณของรางกายที่มิไดมีสิ่งปกปดโดยเฉพาะสวนลางก็พยายามปกปดหรือทําเปนเพียง เงาๆ 

และไดลบเลือนใหเปนอวัยวะที่ราบเรียบแลว ภาพไมมีลักษณะนาเกลียดนาอุดจาดบัดสี แลว ดังน้ีไมถือวาเปน

ภาพลามกแต “ภาพหญิงสาวซึ่งมีบางภาพเปดเผยเตานมอยางโจงแจง สวนที่อวัยวะเพศแมจะมีผาอาภรณ

ปกปดไว แตก็ปกปดไวอยางหมิ่นเหม ซึ่งนอกจากจะอยูในอิริยาบถที่ไมเรียบรอยไมนาดูแลว ยังอยูในอิริยาบถ

ที่นาเกลียดนาบัดสีอีกดวยกลาวคือ มีบางภาพอยูในอิริยาบถนอนก็นอนหงายถางขาออกอยางกวางทํานอง

เจตนาเพ่ืออวดอวัยวะเพศ ยางเดนชัด สวนภาพที่อยูในอิริยาบถน่ังก็น่ังถางขาออกแมจะมีผาปกปดอวัยวะเพศ

ก็เปนผาบางใส ซึ่งแสดงวาตองการอวดอวัยวะเพศเชนเดียวกับภาพในอิริยาบถนอนดังกลาว เปนภาพที่มี

เจตนาย่ัวยุใหบังเกิดความใครทางกามารมณโดยตรง ถือเปนภาพลามก 13

๒๐ “ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย 

ภาพหญิงสวมแตกางเกงในโปรงตามีผูชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายทอนบนใชมือ

จับหูโทรศัพทกดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัวมือขางหน่ึงกุมนมอีกขางหน่ึงกุมอวัยวะเพศ 

ภาพหญิงเปดเสื้อใหเห็นนมลวงมือเขาไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงในมือลวงไปที่อวัยวะเพศ 

และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือขางหน่ึงลวงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกลาวแมไมเห็นอวัยวะ

เพศชัดเจนแตก็มีลักษณะสอไปในดานย่ัวยุกามารมณ และภาพหญิงเปลือย ตลอดรางซึ่งพอเห็นอวัยวะเพศได

บางถือไดวาเปนภาพอันลามก ไมใชภาพศิลปะ ที่แสดงถึง สวนสัดความสมบูรณของรางกาย ขอความตางๆ ที่

ไดบรรยายถึงการรวมประเวณีของชาย และหญิงอยางชัดเจนละเอียดลออโดยบรรยายถึงอารมณของชายและ

หญิงไปในทางย่ัวยุ กามารมณ แมจะมิไดใชถอยคําหยาบคาย ก็ถือไดวาเปนขอความอันลามก 14

๒๑ (ข) 

ขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 

มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๔) กําหนดคําวา “ขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนทั่วไป อาจเขาถึงได” เปน

องคประกอบความผิด แตมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๓) ไมไดมีการกําหนดขอความดังกลาว ดังน้ัน 

การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะลามก สูเครื่องคอมพิวเตอรของตน โดยไมมีการทําใหประชาชนทั่วไป

เขาถึงได เชน นําแผนดีวีดี ลามกเปดดูจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือดาวนโหลด (download) ภาพยนตรลามก

หรือ ภาพยนตรเอวี (adult video หรือ AV) จากระบบคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรของตน เชนน้ี ผูกระทํายอมไมมีความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๔) แตหากเปนการนํา

                                                            
๒๐ คําพิพากษาฎีกาท่ี ๖๓๐๑/๒๕๓๓ 
๒๑ คําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๕๑๐/๒๕๓๑ 
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ภาพยนตลามกหรือภาพยนตรเอวีในเครื่องคอมพิวเตอรของเขาสูระบบคอมพิวเตอรในเว็บไซตที่บุคคลทั่วไป

เขาถึงไดบนเครือขายอินเทอรเน็ต เชนน้ี ผูกระทํายอมมีความผิดตามมาตราน้ี 

๔.๑๐.๕ เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนความผิดตาม มาตรา ๑๔ 

วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

เมื่อมีการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรตองหามสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนความผิดตาม มาตรา ๑๔ 

วรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวหากผูกระทําหรือผูหน่ึงผูใดนําขอมูลคอมพิวเตอรน้ันออกเผยแพรหรือสง

ตอโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลตองหามตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผูน้ันยอมมีความผิดตาม

มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๕)  คําวา “เผยแพร” ตรงกับคําภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอรวา “upload and 

post” คําวา “อัปโหลด (upload)” หมายถึงการนําสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือแฟมขอมูลคอมพิวเตอร (files) 

เขาไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต สวนคําวา “โพสต (post)” หมายถึงการนําขอมูล คอมพิวเตอรน้ันแสดงบน

กระดานสนทนาหรือเว็บบอรด (web board) หรือบนเว็บไซตเพ่ือ ใหคนทั่วไปสามารถเขาถึงได และคําวา 

“สงตอ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอรวา “forward” หมายถึง การสงขอมูลคอมพิวเตอรน้ันไปยัง

บุคคลอ่ืน ซึ่งโดยทั่วไปจะสงทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

การเผยแพรหรือสงตอตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๕) จึงตองเปนการสงผานระบบ คอมพิวเตอรซึ่ง

อาจเปนระบบอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ไมวาจะเปนแบบมีสายหรือไรสาย ฉะน้ัน จึงไมหมายความถึงการ

เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรผานสื่ออ่ืนๆ เชน การ บันทึกขอมูลคอมพิวเตอรลงในแผนดีวีดี แผนซีดี 

แผนดิสเกตต ยูเอสบีแฟลชไดรฟ หรือ ฮารดดิสกแบบพกพาแลวสงตออุปกรณบันทึกขอมูลเหลาน้ันใหแกกัน 

หรือการสั่งพิมพ ขอมูลคอมพิวเตอรน้ันเปนกระดาษ (printout) แลวสงมอบแผนพิมพน้ัน 

มาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิไดกระทําตอ

ประชาชน แตเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูกระทําผูเผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร

ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและใหเปน

ความผิดอันยอมความได” 

องคประกอบความผิดของมาตรา ๑๔ วรรคสองตางกับองคประกอบความผิดของมาตรา ๑๔ วรรค

หน่ึง (๑) เพียงประการเดียว คือ มาตรา ๑๔ วรรคสอง เปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง มิใชการกระทํา

ตอประชาชน จึงเปนความผิดอันยอมความได แตมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง (๑) เปนการกระทําตอประชาชน จึงไม

อาจยอมความได 

มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง “ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับ

ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔” ซึ่งวรรคหน่ึงน้ีมีความสําคัญเช่ือมโยงกันกับมาตรา ๑๔ ดังน้ันจึงยกวากลาว
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ใน ณ ที่น้ีดวย แตถาหากผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในวรรค

สอง15

๒๒ ผูน้ันไมตองรับโทษ 

 

๔.๑๑ การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพตกแตงของผูอ่ืน 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ “บัญญัติวา 

ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน 

และภาพน้ันเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการ

อ่ืนใด โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน สามป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําตอภาพของผูตาย และการกระทําน้ันทําใหบิดามารดา คู

สมรส หรือบุตรของผูตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ไดรับความอับอาย ผูกระทําตองระวางโทษ

ดังที่บัญญัติไวในวรรคหน่ึง  

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสจริง อันเปนการติ

ชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา ผูกระทําไมมีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได 

ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส 

หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขไดและใหถือวาเปนผูเสียหาย” 

ตัวอยาง นายสองใชโปรแกรมตัดตอภาพซีเอสหา (Photoshop CS5) ตัดตอภาพหนา ละรูปรางนาง

ขาวช่ือดังใหเปนรูปเปลือย แลวบันทึก (save) ไวในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวไวดูเอง ดังน้ี นายเรืองไมมี

ความผิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง เพราะเปนระบบคอมพิวเตอร ที่ประชาชนทั่วไปไมอาจเขาถึงแตหากนาย

เรืองนําภาพตัดตอน้ันไปสงเขาหรืออัปโหลด (upload) บนเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหประชาชน

ทั่วไปเขาถึงได ดังน้ี นายเรืองมีความผิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง 

  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพที่เกิด จากการ

สรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด 

ขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏอันจะเปนความผิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึงน้ีตองเปน ภาพของผูบุคคล

อ่ืน ซึ่งเปนภาพที่เกิดจากการปรากฏเห็น เชน ภาพถายจากกลองถายรูป กลองวีดีโอ หรือเปนภาพที่เกิดจาก

การนึกเห็น เชน ภาพวาด ก็ไดแตตองเปนภาพของบุคคล ธรรมดา คือ “มนุษย” เทาน้ัน และตองเปนภาพของ

บุคคลอ่ืน ถาเปนภาพของตนเองแลวไมทําใหคนอ่ืนเสียหาย ไมเปนความผิดตามมาตราน้ี ขอมูลคอมพิวเตอรที่

ปรากฏเปนภาพน้ันอาจเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้นใหม เชน ภาพเสมือนจริงที่เขียนขึ้นดวยโปรแกรมออโต

แคด (Auto cad) หรือเปนภาพที่มีอยูแลวแตมีการ ตัดตอ เติมหรือดัดแปลง เชน ภาพที่ตัดตอดวยโปรแกรม

                                                            
๒๒ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องขั้นตอนการแจงเตือนการระงับการทําใหแพรหลายของ

ขอมูลคอมพิวเตอรและการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ตัดตอภาพซีเอสหา (Photoshop CS5) โดยภาพเหลาน้ีตองเปนการทําดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ

วิธีการอ่ืนใด คําวา “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายถึงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ในการสราง ตัด

ตอ เติมหรือดัดแปลงภาพ สวนคําวา “วิธีการอ่ืนใด” หมายถึงการสราง ตัดตอ เติมหรือดัดแปลง ภาพ ดวย

วิธีการที่ไมเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส เชน การตัดตอโดยวิธีการใชกาวตัดแปะภาพ นางเอกหนังกับรูปรางเปลือย

ของดาราเอวี (adult video: AV) ใหดูเหมือนวาเปนภาพของ นางเองหนังกําลังเปลือยกาย แลวนําภาพน้ันแส

กน (Scan) เขาเครื่องคอมพิวเตอรกลาย เปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ีตองประกอบดวยโดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังหรือไดรับ

ความอับอายดวย 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๗/๒๕๔๔  โจทกฟอง จําเลยใหการรับสารภาพ ดังมี ขอเท็จจริง

ตอไปน้ี กลาวคือ เมื่อระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลากลางวัน

และกลางคืนตอเน่ืองกันตลอดมาจําเลยไดหมิ่นประมาท นางสาว อ. ผูเสียหายที่ ๑ นางสาว ค. ผูเสียหายที่ ๒ 

และนางสาว ก. ผูเสียหายที่ ๓ ซึ่งเปนดารานักแสดง โดยการโฆษณานําภาพใบหนาของผูเสียหายทั้งสามที่ไป

ตัดตอเขากับภาพหญิงอ่ืน ในลักษณะโป เปลือย เห็นอวัยวะเพศชัดเจน เผยแพรภาพดังกลาวทางระบบ

อินเทอรเน็ต เปนการใสความผูเสียหายทั้งสามตอประชาชนทั่วไป ซึ่งทําใหประชาชนที่ชมภาพดังกลาว ทาง

อินเทอรเน็ตเขาใจวา ผูเสียหายทั้งสาม ซึ่งเปนดารานักแสดง เปนที่รูจักและสนใจของ ประชาชน มีอาชีพที่ขัด

ตอศีลธรรมในทางเพศ เปนผูมีความประพฤติไมดี โดยประการที่นาจะทําใหผูเสียหายทั้งสามเสียช่ือเสียง ถูกดู

หมิ่นและถูกเกลียดชังจากประชาชนทั่วไปที่ไดพบเห็นภาพดังกลาวน้ัน 

การกระทําของจําเลยที่พิจารณาไดวาเพ่ือประสงคแหงการคาและโดยการคา เพ่ือแสดงอวดแก

ประชาชนทั่วไปไดทําใหแพรหลายดวย ดังกลาวในฟอง และดารานักแสดงหญิงผูมีช่ืออ่ืนอีกหลายคน โดยนํา

ภาพใบหนาของผูเสียหายทั้งสาม รวมทั้งดารานักแสดงหญิงผูมีช่ืออ่ืนอีกหลายคนดังกลาวที่ตัดตอเขากับภาพ

หญิงในลักษณะโปเปลือย เห็นอวัยวะเพศอยางชัดเจนมีลักษณะไมมีการปกปดสวนใดๆ อันเปนภาพลามกออก

เผยแพรทางอินเทอรเน็ตเพ่ือใหประชาชนทั่วไปที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ไดเห็นภาพลามกดังกลาวเปนการฝา

ฝนตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี ศาลพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๒๘ ฐานหมิ่นประมาทผูอ่ืนโดยการโฆษณา 

ขอพิจารณาจาก คําพิพากษาศาลฎีกาคือ คําพิพากษาฉบับน้ีตัดสินเมื่อป พ.ศ. 2545 กอนการบังคับ

ใช ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ๕ ป โดยศาลฎีกาได

นําบทบัญญัติซึ่งมีผลบังคับในขณะน้ัน คือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ ฐานหมิ่นประมาทผูอ่ืนโดย

การโฆษณา และมาตรา ๒๘๓ ฐานเพ่ือความประสงคแหงการคา เพ่ือแสดงอวดแกประชาชนทําใหแพรหลาย

ดวยประการใด ๆ ซึ่งสิ่งพิมพรูปภาพหรือสิ่งอ่ืนใด อันลามก มาบังคับใชเพ่ือลงโทษจําเลย ซึ่งหากเปนการ

กระทําความผิดในปจจุบัน จําเลยอาจตองรับโทษหนักขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ คือ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับอีกดวย เพราะเปนความผิดกรรมเดียวแตผิดกฎหมายหลายบท 



๓๔ 
 

ตามที่ไดกลาวมาในลักษณะของการกระทําความผิดอันเปนความผิดที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอรวามีลักษณะใดบางที่ผูกระทําจะตองรับผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตในพระราชบัญญัติน้ียัง

มีสวนที่วาดวยความรับผิดของผูใหบริการ และหนาที่ของผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรอีกดวย แตในเน้ือหาในคูมือน้ีคงไมไดกลาวถึงสวนน้ี ซึ่งถาหากมีสนใจในเน้ือหาสวนที่เหลือ

สามารถคนหาไดในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรไดตอไป 

 

 



บรรณานุกรม 

 

หนังสือ 

สราวุธ ปติยาศักด์ิ.คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

๒๕๕๐ และ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมดวยประกาศกระทรวงที่เก่ียวเก่ียวของ.พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพ : นิติ

ธรรม,๒๕๖๑) 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึ งได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑   
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 
มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 
หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  
ณ  ที่นั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 
ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 
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การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 
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การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยท่ีมีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวชี้วัด (KPI)  

ตามคํารบัรอง 

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

ตามประเด็นยทุธศาสตร 

ดานการพัฒนาบุคลากร    พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรู 

แผนที ่๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาบุคลากร 

องคความรูที่จําเปน : พระราชบัญญัติวาดวยกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพ่ือกําลังพลมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของการกระทําความผิดอันเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 

 

ผูทบทวน 

 

พ.อ.                                                                              ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

 

 

ผูอนุมัติ 

 

พล.ท.                                                                           ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  (CEO) 

 

 

 

             (   มนัส        ธนวานนท  ) 

(   สิทธิพล     ชินสําราญ  ) 

 



แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action) 

ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

องคความรูที่จําเปน (K) : พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 

๑.๑ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู 

๑.๒ ระบุประเด็นความรู รูปแบบ ขอบเขตและ

เปาหมาย 

ก.พ. ๖๑ 

 

จํานวนสมาชิก

ของ KM TEAM 

๓ คน KM team ชุมชนนักปฏิบัติ 

(COP) 

รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

๒.๑ รวบรวมความรูจากการสืบคนขอมูล ตํารา 

เอกสาร คําพิพากษาศาลฎีกา 

๒.๒ รวบรวมขอมูลปญหาจากบุคลากรใน รร.จปร. 

ม.ีค.-พ.ค. ๖๑ 

 

จํานวน

แหลงขอมูล 

ไมนอยกวา ๓ 

แหลง 

แหลงขอมูล ๔ แหลง 

๑. คําพิพากษาศาลฎีกา 

๒. ตําราและคูมื่อกฎหมาย 

๓. อินเตอรเน็ต 

๔. ผูมีประสบการณ ของ 

รร.จปร. 

การจัดเก็บความรู 

ในรูปของเอกสาร 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหระบบ 

คัดแยกความความรูเปนเรื่องๆ มีประเด็นใหงาย

ตอการเขาใจอยางเปนอยางดี  และมเีอกสาร

มิ.ย. ๖๑ ความชัดเจน

เขาใจและเขาถึง

ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ ความเขาใจเกี่ยวกับในเรื่อง

ดังกลาว 

ฐานความรู รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๑ 

  



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

องคความรูที่จําเปน (K) : พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

แบบฟอรมการอบรม   

 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

๔.๑ รางจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ 

๔.๒ จัดประชุมหารือเพ่ือกลั่นกรองความรู  

๔.๓ ประมวลกลั่นกรองความรูตรวจสอบเน้ือหา

และรายละเอียดขององคความรู เพ่ือใหมีครบถวน

สมบูรณ 

ก.ค. ๖๑ จํานวนผูเชียว

ชาญที่ให

คําปรึกษา 

ไมนอยกวา  

๓ คน 

ผูเช่ียวชาญในแตละสายงาน - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 

๕.๑ จัดเก็บเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลงใน server 

ของกองวิชา เพ่ือใหอาจารยทุกคนสารมารถเขาไป

ใชขอมูลรวมกนัได 

๕.๒ เตรียมการเพ่ือใหบุคคลภายนอกนํามาใช

ขอมูลบางสวนได โดยผานเว็บไซตกองวิชา 

ส.ค.๖๑ ชองทางการ

เขาถึงขอมูล 

๒ ชองทาง ๑. อินทราเน็ต 

๒. หนังสือเวียน 

- คอมพิวเตอร 

- หนังสือเวียน 

 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

  



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

องคความรูที่จําเปน (K) : พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

เขารวมนิทรรศการการจัดการความรู รร.จปร. 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ส.ค. ๖๑ จํานวนเขารวม

ประชุมสัมมนา 

๑๐ คน กําลังพล กมส.สกศ.ฯ 

 

-เวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู  

 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 

นําไปใหความรูแกกองวิชา ทําใหเปนสวนหน่ึงของ

งานที่มีการเรียนรูและพัฒนาอยูเสมอ (PDCA) 

 

 

 

ต.ค. ๖๑ - จํานวนผูรับการ

เผยแพร 

- จํานวนชองทาง 

การเผยแพร 

 

 

๑๐ คน 

 

 

 

 

 

ชองทางการเผยแพร  

๑.จัดอบรมที่กองวิชา 

๒. Internet 

- คูมือ 

- คอมพิวเตอร 

 

 

 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกยองชมเชย --  -   -  

  



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

องคความรูที่จําเปน (K) : พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) :  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

 

 

ผูทบทวน : พ.อ............................................................................................................................. 

 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

 

ผูอนุมัติ  : พล.ท..................................................................................................... 

 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

 

(  มนัส    ธนวานนท  ) (  สิทธิพล   ชินสาํราญ  ) 

  

๔ 
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