
แนวทางการปฏบิตั ิและ สรุปรายละเอยีด 

พระราชบญัญตั ิวา่ดว้ยการกระท าผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 

เอกสารฉบบัน้ีสรุปเน้ือหาจาก 1) พรบ.ว่าดว้ยการกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 (พรบ.ความผดิคอมพวิเตอร ์2550) 

และ 2) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลกัเกณฑก์ารเก็บรกัษาขอ้มลูทางจราจรทางคอมพวิเตอรข์องผู ้

ใหบ้รกิาร (ประกาศ ICT) ซึง่คดัเฉพาะส่วนที่มผีลบงัคบัใชก้บัผูดู้แลและผูใ้ชง้านระบบและเครือข่ายคอมพวิเตอรข์องคณะวทิยาศาสตร์

ทกุท่าน เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปจัจบุนัระบบคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็น ส่วนส าคญัของการประกอบ

กจิการและการด ารงชีวติของมนุษย ์หากมผูีก้ระท าดว้ยประการใด ๆ ใหร้ะบบ คอมพวิเตอรไ์ม่สามารถท างานตามค าส ัง่ทีก่  าหนดไวห้รือ

ท าใหก้ารท างานผดิพลาดไปจากค าส ัง่ที่ก  าหนดไว ้หรือ ใชว้ิธีการใด ๆ เขา้ล่วงรูข้อ้มูล แกไ้ข หรือท าลายขอ้มลูของบุคคลอื่นในระบบ

คอมพิวเตอรโ์ดยมชิอบ หรือ ใชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเท็จหรือมลีกัษณะอนัลามกอนาจาร ย่อม

ก่อใหเ้กิด ความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สงัคม และความม ัน่คงของรฐั รวมท ัง้ความสงบสุขและศีลธรรม อนัดีของ

ประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการกระท าดงักลา่ว จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ  

1. ค าแนะน าวธิปีฏบิตั ิตาม พรบ. ความผิดคอมพวิเตอร ์2550 

 ไมต่ดัต่อเผยแพร่ภาพตดัต่อของผูอ้ื่น ทีท่  าใหเ้ขาเสยีหายหรอืเสยีชื่อเสยีง 

 ก่อนดาวโหลดโปรแกรมหรอืขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ควรอ่านเงือ่นไขใหล้ะเอยีดเสยีก่อน 

 ไมฟ่อรเ์วริด์อเีมล ์หรอื Clip ภาพลามกอนาจาร หรอืขอ้ความไม่เหมาะสม 

 ไมเ่ผยแพร่ Spam mail หรอืไวรสั 

 ไมเ่ปิดเผยมาตรการระบบคอมพวิเตอรใ์หผู้อ้ื่นลว่งรู ้

 ไมข่โมยขอ้มลูระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น 

 ระวงัการ Chat กบัคนแปลกหนา้ อย่าหลงเชื่อเขางา่ยๆ 

 อย่าลมื ลงโปรแกรมป้องกนัไวรสัและสปายแวร ์

 ไมแ่ฮกระบบคอมพวิเตอรห์รอืขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น 

 ไมค่วรบนัทกึ Password ไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละควรเปลีย่น Password ทกุๆ 3 เดอืน 

 ไมแ่อบดกัรบัขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่น 

 ไมน่ าเขา้ขอ้มลูหรอืภาพลามก อนาจาร เขา้ไปในระบบคอมพวิเตอร ์

2. สรุป เน้ือหาพรบ.ความผิดคอมพวิเตอร ์2550 และประกาศ ICT 

การกระท าที่ถอืวา่เป็นความผิดตามพรบ. (ส าหรบัผูใ้ชง้าน) 

1. การลว่งล  า้เขา้ไปในระบบคอมพวิเตอร ์หรอื ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(เช่นหนา้เวบ หรอื directory/folder) ของผูอ้ื่นทีม่มีาตรการ

ป้องกนัไวโ้ดยเฉพาะ รวมถงึหากผูท้ีท่ราบมาตรการการป้องกนัน ามาตรการทีล่ว่งรูม้าไปเผยแพร่ 



2. การดกัจบัขอ้มลูของผูอ้ื่นทีอ่ยู่ระหว่างการสือ่สาร 

3. การท าลาย แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

4. การกระท าการใดๆเพือ่ท าใหร้ะบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่นถกูระงบั ชะลอ หรอืถูกรบกวน 

5. การส่งขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอื Email ทีป่กปิด/ปลอมแปลงทีม่าของขอ้มลู (spam mail) ทีเ่ป็นการรบกวนผูอ้ื่น 

6. การน าขอ้มลูไมเ่หมาะสมเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่ท  าใหเ้กดิความเสยีหายต่อประชาชนและประเทศ ตวัอย่างขอ้มลูไม่

เหมาะสมไดแ้ก่: ขอ้มลูปลอม, ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็, ขอ้มลูอนัเป็นความผดิเกี่ยวกบัความม ัน่คงของประเทศ, และภาพลามก 

7. การเผยแพร่หรอืส่งต่อขอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสมดงักลา่ว 

8. การยอมใหผู้อ้ื่นบรรจขุอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสม ลงบนระบบคอมพวิเตอรท์ีต่นรบัผดิชอบ 

9. การสรา้ง ตดัต่อ ดดัแปลงภาพของผูอ้ื่น ทีท่  าใหผู้อ้ื่นเสยีหาย หรืออบัอาย 

10. การเผยแพร่ software ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการท าผดิตามขอ้อื่นๆ 

ขอ้ปฏบิตั ิส าหรบัผูดู้แลระบบ 

1. ไมส่นบัสนุนหรอืยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารน าเขา้ หรอืเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสมเขาไปในระบบคอมพวิเตอร์ 

2. ระงบัการเผยแพร่เวบ็ไซตท์ีม่ขีอ้มลูกระทบกระเทอืนต่อความม ัน่คง ขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 

3. ใหค้วามร่วมมอืกบัพนกังานเจา้หนา้ที่ในการด าเนินการสบืสวน สอบสวน หาตวัผูก้ระท าผดิ 

4. ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งเก็บขอ้มลูการจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบไวอ้ย่างนอ้ย 90 วนั 

5. ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จะตอ้งไดร้บัการปกป้องใหม้คีวามน่าเชื่อถอื และไมถ่กูเปลีย่นแปลงไดจ้ากผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบ การเขา้ถงึ

ขอ้มลู (แต่หา้มเปลีย่นแปลง) จะกระท าไดโ้ดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

6. ขอ้มลูทีเ่กบ็นัน้ จะตอ้งครอบคลุมการเขา้ใชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นทุกรูปแบบ (เช่นท ัง้ wired และ wireless) และ

จะตอ้งสามารถระบตุวัผูใ้ชบ้ริการเป็นรายบคุคลไดจ้รงิ 

7. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งตัง้เวลาของอปุกรณ์ทกุชนิดใหต้รงกบัสากล โดยผดิพลาดไมเ่กนิ 10 มลิลวินิาท ี

8. ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ี่ผูใ้หบ้รกิารตอ้งจดัเกบ็คือ 

o การเขา้ถงึระบบเครอืข่าย: User ID, วนัเวลาการเขา้ใชง้าน, IP Address ของเครื่องที่ใช,้ และหมายเลขสายทีเ่รียก

เขา้ (เช่น กรณี Modem หรอื ADSL) 

o E-Mail: Message ID, Email ของผูร้บัและผูส้่ง, วนัเวลาการติดต่อและใชง้าน, IP Address ของเครื่องทีเ่ขา้มาใช ้

งาน, User ID ของผูใ้ชง้าน (ถา้ม)ี, POP3/IMAP4 Log 

o File Transfer/File Sharing: วนัเวลาการเขา้ใชง้าน, IP Address ของเครื่องผูใ้ช,้ User ID (ถา้ม)ี, path และ 

file name 

o Web Server: วนัเวลาการตดิต่อ, IP Address ของเครื่องผูใ้ช,้ ค าส ัง่การใชง้านเวบ, URI (หนา้เวบทีเ่รยีกใช)้ 

o Instant Messaging (เช่น MSN): วนัเวลาการตดิต่อ, IP Address ของผูใ้ช ้

 



บทก าหนดโทษ 

ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรบั 

มาตรา ๕ เขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร ์ทีม่กีารป้องกนัโดยมชิอบ ไม่เกิน ๖ เดอืน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖ ลว่งรูแ้ละเผยแพร่มาตรการป้องกนั ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๗ เขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ทีม่กีารป้องกนัโดยมชิอบ ไม่เกิน ๒ ปี ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๘ การดกัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ของผูอ้ืน่โดยมชิอบ ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๙ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่โดยมชิอบ ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพวิเตอร ์ของผูอ้ืน่โดยมชิอบ ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ ส่งขอ้มลู หรอื E-Mail ทีป่กปิดแหลง่ทีม่า และเป็นการ

รบกวนผูอ้ืน่ 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๒ หากการกระท า ขอ้ ๙ และ ขอ้ ๑๐ 

(๑) ก่อความเสยีหายแก่ประชาชน ท ัง้ทนัทแีละภายหลงั 

(๒) กระทบต่อความม ัน่คงปลอดภยัประเทศ/เศรษฐกิจถา้เป็นเหตใุห ้

เสยีชวีติ 

ไม่เกิน ๑๐ ปี 

๓ ถงึ ๑๕ ปี 

๑๐ ถงึ ๒๐ ปี 

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ม ี

มาตรา ๑๓ การจ าหน่าย/เผยแพร่ Software ทีใ่ชก้ระท าผดิ ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๔ เผยแพร่เน้ือหาอนัไม่เหมาะสม ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๕ ISP ทีย่อมใหเ้ผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสม ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖ การตดัต่อภาพผูอ้ืน่ และท าใหเ้สยีหาย (ถา้สจุริต หรือไม่

เสยีหาย ไม่มคีวามผดิ) 

ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

  

 


