
พ.ร.บ.ฉบบันี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2550

และมีผลบังคบัใช้
ตั้งแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม 2550

เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550



ท าไมต้องมี
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
เพราะคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน
มีการใช้คอมพิวเตอรโ์ดยมิชอบ
ส่งผลเสียตอ่บคุคลอืน่ 
มีการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
หรือลามกอนาจาร  
จึงต้องมีมาตรการควบคุม 



ความผิดที่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ. ฉบับนี้
- การเข้าถึงระบบคอมพวิเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
- การเปิดเผยข้อมูลมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
  ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการเฉพาะ

- การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
- การดักรับข้อมูลคอมพวิเตอร์ของผู้อื่น
- การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
  ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ

- การกระท าเพื่อให้การท างานของระบบคอมพวิเตอร์ของผู้อื่น
  ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ



- การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของคนอื่น
   โดยปกติสุข
-  การจ าหน่ายชุดค าส่ังที่จัดท าข้ึนเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
   ในการกระท าความผิด
-  การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผดิอื่น ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือ   
   ยินยอมให้มีการกระท าความผิด
-  การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอรท์ี่เป็นภาพของบุคคล



 ผู้ให้บริการที่ระบุใน พ.ร.บ. นี้ คือบุคคลใด
ผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ.นี้  สามารถจ าแนก 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ว่าโดยระบบโทรศัพท์ 
ระบบดาวเทียม ระบบวงจรเช่าหรือบริการสื่อสารไร้สาย

ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ไม่ว่าโดยอินเทอร์เน็ต ทั้งผ่านสายและไร้สาย หรือในระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นในเฉพาะองค์กรหรือ
หน่วยงาน



 ผู้ให้บริการที่ระบุใน พ.ร.บ. นี้ คือบุคคลใด

- ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการ
โปรแกรมประยุกต์ (Host Service Provider)

-     ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน application ต่างๆ ที่
เรียกว่า content provider เช่นผู้ใหบ้ริการ web board หรือ 
web service เป็นต้น 



ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการทั้งที่เสียค่าบริการหรือไม่ก็ตาม ต้องเก็บข้อมูลเท่าท่ี
จ าเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้  ไม่ว่าจะเป็นชื่อ
นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน USERNAME 
หรือ PIN CODE   ไว้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน  
นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง 



หากผู้ให้บริการไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการไว้
ถือว่าท าผิดและอาจถูกปรับสูงถึง 500,000 บาท 



 ต่อไปไม่ว่าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ตรงจุดใด
จะต้องมีการแจ้งลงทะเบียนโดยต้องใส ่username 
และ password เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถ
เก็บบันทึกการเข้ามาใช้งานของได้



รวมถึงเว็บบอร์ดท้ังหลาย ซึ่งมีผู้มาโพสเปน็จ านวนร้อย - 
พัน รายต่อวัน   เวบ็มาสเตอร์ และผู้ดูแลโฮสติ้ง หรือผู้ท า
อาชีพเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์  อาจเสี่ยงต่อการระมัดระวัง
ข้อความเหล่านั้น



พระราชบัญญัตินี้ จะมีผลกระทบกบัผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป เพราะหากท่านท าให้เกิดการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจ) 
ก็อาจจะมีผลกับท่าน และที่ส าคัญ คือผู้ใหบ้ริการ ซึ่งรวมไปถึง
หน่วยงานต่างๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นหรือกลุ่ม
พนักงาน  นิสิต นกัศกึษาในองค์กร  ผู้รับผดิชอบมีหน้าท่ี
ด฿แลอย่างรอบคอบในฐานะ "ผู้ให้บริการ" 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ในฐานะบุคคลธรรมดาไม่ควรกระท าในสิ่งต่อไปนี้ 

       เพราะอาจจะท าให้ “เกิดการกระท าความผิด" ตาม พรบ.นี้

                   1.  ไม่ควรบอก password  
                     แก่ผู้อื่น 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 
2. อย่าใหผู้้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
      หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
3.อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
     ในบ้านหรือที่ท างาน
     โดยไม่ใช้มาตรการ
     การตรวจสอบผูใ้ชง้าน
     และการเข้ารหัสลับ 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
4 อย่าเข้าสู่ระบบด้วย

user ID และ password 
     ที่ไม่ใช่ของท่านเอง 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
5. อย่าน า user ID และ password 
      ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่ 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
6. อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ 
      หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิด
      กฎหมาย 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
7. อย่า กด "remember me" 
     หรือ "remember password" 
     ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ 
     และอย่า log-in เพื่อท าธุรกรรม
    ทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ 



ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
8.  อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) 
       ที่เปิดให้ใช้ฟรี 
       โดยปราศจากการเข้า
       รหัสลับข้อมูล 



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ 
1.  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา 
      แล้วเราแอบเข้าไป
      จ าคุก 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

2.   ไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่น 
      แล้วไปยังไปบอกให้คนอืน่รู้ ต่อ

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ 
3. แอบไปเจาะข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
     จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

4.   แอบไปดักจับข้อมูลผู้อื่นระหว่างการสื่อสาร
      ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ 
5. ไปแก้ไขข้อมูลของในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
      จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

6.  ส่ง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm 
     หรืออะไรก็ตามเข้าไปก่อกวนจนระบบผู้อื่น
      จ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ 
7. ส่งข้อมูลหรืออีเมล์ ให้ผู้อืน่ซ้ าๆ โดยผู้รบัไม่ได้ร้องขอ
    ปรับไม่เกิน100,000บาท 

8.  ความผิดผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6.  
     ท าให้บุคคลทั่วไปเกิดความเสียหาย
     จ าคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 200,000บาท
    หากก่อความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ 
     และสังคม
  จ าคุกตั้งแต่ 3 - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 -  300,000บาท

     และถ้าท าให้ใครตายก็จะเพิ่มโทษเป็น .. จ าคุกตั้งแต่ 10ปีถึง 20ปี



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์
9. ถ้าเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อท าให้ท าความผิดในหลายข้อข้างต้น
    จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท 
    หรือทั้งจ าทั้งปรับ

10. สร้างภาพโป๊ เรื่องเท็จ  ท าการปลอมแปลง กระท าการใดๆที่      
      กระทบความมั่นคง ก่อการร้าย และสง่ต่อข้อมูลทั้งๆท่ีรู้ว่าผิด  
      ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น … 
  จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

      หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์
11.  เจ้าของเว็บ สนับสนนุ / ยินยอมให้เกิดขอ้ 10. 
       จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
       หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

12.  เอารูปผู้อื่นมาตัดต่อแล้วเอาไปเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์       
       จ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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การพนันผ่านทางเว็บไซต์



aa

การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์
        มาตรา ๘

การรบกวน/
แอบแก้ไขข้อมูล
มาตรา ๙

แอบเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ &
แอบรู้มาตรการป้องกัน
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(ขโมย password)
มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖

การกระท าความผิดตามมาตราต่างๆ
การแอบเข้าถึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มาตรา ๗

การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
           มาตรา ๑๐
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การเจาะระบบคอมพิวเตอร์โดยมชิอบ
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การเผยแพร่มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบฯ (๑)
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การเผยแพร่มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบฯ (๒)
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การขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลกูค้า



Wire-Tapping
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Wire-tap devices 
adapt from voice recorder
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TELEDC

Process I = tap at EDC 
(compromise with merchant)

Wire tap ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต 
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TEL
EDC

Process I = tap at EDC 
(compromise with merchant)
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Device

Process II = tap 
between telephone’s line

MP3
Wire tap ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต 

HQ Bank
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Decode Method
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การรุมสอบถามข้อมูลจนระบบล่ม
(DoS : Denial of Service) 
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การท า Spam Mail
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ฟิชชิ่ง (Phishing website/email)
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เว็บที่ถูกเจาะระบบและใช้เป็นเว็บไซต์ปลอม



Company Logo

แอบเจาะระบบแก้ไข  วงเงินการใช้โทรศัพท์



การแกะรอยข้อมูลเหยื่อ 


