
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

มี 2 หมวด 30 มาตรา 

มี 2 หมวด 21 มาตรา 

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 



มาตรา 5 การเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 5 การเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร ์: ผูใ้ดเขา้ถงึโดยมชิอบซึง่ระบบคอมพวิเตอร์

ทีม่มีาตรการป้องกนัการเขา้ถงึโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้มไิดม้ไีวส้  าหรบัตน  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 6 การล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถงึ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 6 การล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถึง : ผูใ้ดล่วงรูม้าตรการป้องกนั   
การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผูอ้ื่นจดัท าขึ้นเป็นการเฉพาะ ถา้น ามาตรการ

ดงักลา่วไปเปิดเผยโดยมชิอบในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหนึ่งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 7 การเขา้ถงึขอ้มูลคอมพวิเตอร ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 7 การเขา้ถงึขอ้มูลคอมพวิเตอร ์: ผูใ้ดเขา้ถงึโดยมชิอบซึง่

ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีม่มีาตรการป้องกนัการเขา้ถงึโดยเฉพาะ และมาตรการนัน้

มไิดม้ไีวส้  าหรบัตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มืน่บาท 

หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 8 การดกัรบัขอ้มูลโดยมิชอบ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 8 การดกัรบัขอ้มูลโดยมิชอบ : ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดยมชิอบดว้ย

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่ดกัรบัไวซ้ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่ทีอ่ยู่ระหวา่ง

การส่งในระบบคอมพวิเตอร ์และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ ัน้มไิดม้ไีวเ้พือ่ประโยชน์

สาธารณะ หรอืเพือ่ใหบ้คุคลท ัว่ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสาม

ปีหรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 9 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลคอมพวิเตอร ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 9 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลคอมพวิเตอร ์: ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย ท าลาย 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

ของผูอ้ืน่โดยมชิอบ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท 
หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 10 รบกวน ขดัขวาง ระบบคอมพวิเตอร ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 10 รบกวน ขดัขวาง ระบบคอมพวิเตอร ์: ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดย

มชิอบ เพือ่ใหก้ารท างานของระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่ถกูระงบั ชะลอ 

ขดัขวาง  หรอืรบกวน  จนไมส่ามารถท างานตามปกตไิด ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่

เกนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 11 สแปมเมล ์(Spam mail) 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 11 สแปมเมล ์(Spam mail) : ผูใ้ดส่งขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอื

จดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่บคุคลอืน่  โดยปกปิดหรอืปลอมแปลงแหลง่ทีม่าของ

การส่งขอ้มลูดงักลา่ว  อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบคุคล

อืน่  โดยปกตสุิข ตอ้งระวางโทษไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท 



มาตรา 12 การกระท าความผิดต่อประชาชนโดยทัว่ไป/ความมัน่คง  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 12 การกระท าความผิดต่อประชาชนโดยทัว่ไป/ความมัน่คง : ถา้การกระท าความผิดตาม

มาตรา 9 หรอืมาตรา 10 

 1. ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประชาชนไมว่า่ความเสยีหายนัน้จะเกดิขึ้นในทนัท ีหรอืในภายหลงั

และไมว่า่จะเกดิขึ้นพรอ้มกนัหรอืไม ่ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสบิปี และปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท 

    2. เป็นการกระท าโดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อขอ้มลูคอมพวิเตอร ์  หรอืระบบ

คอมพวิเตอรท์ีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะหรอืเป็น

การกระท าต่อขอ้มลูคอมพวิเตอร ์หรอืระบบคอมพวิเตอรท์ีม่ไีวเ้พือ่ประโยชนส์าธารณะ ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกตัง้แต่สามปีถงึสบิหา้ปีและปรบัต ัง้แต่หกหมืน่บาทถงึสามแสนบาท ถา้การกระท าความผดิตาม (2) 

เป็นเหตใุหผู้อ้ืน่ถงึแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สบิปีถงึยีส่บิปี 



มาตรา 12 การกระท าความผิดต่อประชาชนโดยทัว่ไป/ความมัน่คง  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 12 การกระท าความผิดต่อประชาชนโดยทัว่ไป/ความมัน่คง : ถา้การกระท าความผิดตาม

มาตรา 9 หรอืมาตรา 10 



มาตรา 13 การจ าหน่าย/เผยแพร่ชดุค าส ัง่เพือ่ใชก้ระท าความผิด 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 13 การจ าหน่าย/เผยแพร่ชดุค าส ัง่เพือ่ใชก้ระท าความผิด :  

ผูใ้ดจ าหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุค าส ัง่  ทีจ่ดัท าขึ้นโดยเฉพาะ เพือ่น าไปใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการกระท าความผดิ ตามมาตรา 5  มาตรา 6  มาตรา 7   

มาตรา 8  มาตรา 9  มาตรา 10  หรอืมาตรา 11 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ

หนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 14 น าเขา้/ปลอม/เท็จ/ภยัมัน่คง/ลามก/สง่ต่อขอ้มูลคอมพวิเตอร ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 14 น าเขา้/ปลอม/เท็จ/ภยัมัน่คง/ลามก/สง่ต่อขอ้มูลคอมพวิเตอร ์: ผูใ้ด

กระท าความผดิทีร่ะบไุวด้งัต่อไปนี้  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี  
หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



มาตรา 15 ความรบัผิดของผูใ้หบ้รกิาร 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 15 ความรบัผิดของผูใ้หบ้รกิาร : ผูใ้ดใหบ้รกิาร ผูใ้ดจงใจสนบัสนุนหรอื

ยนิยอมใหม้กีารกระท าความผดิตามมาตรา14 ในระบบคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู่ในความ

ควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัผูก้ระท าความผดิตามมาตรา 14 



มาตรา 16 การเผยแพร่ภาพ ตดัต่อ/ดดัแปลง 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

มาตรา 16 การเผยแพร่ภาพ ตดัต่อ/ดดัแปลง : ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรท์ี่

ประชาชนท ัว่ไปอาจเขา้ถงึไดซ้ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีป่รากฏเป็นภาพของผูอ้ืน่ และ

ภาพนัน้เป็นภาพทีเ่กดิจากการสรา้งขึ้น ตดัต่อ เตมิ หรอืดดัแปลงดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิกีารอืน่ใด  ท ัง้นี้   โดยประการทีน่่าจะท าใหผู้อ้ืน่น ัน้เสยี

ชื่อเสยีง  ถกูดูหมิน่  ถกูเกลยีดชงั  หรอืไดร้บัความอบัอาย   ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

สิ่งที่ต้องรู้ ส าหรับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์



      การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม (มาตรา 11)                โทษปรับ 200,000 บาท 1 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 



      ส่ง E-Mail ขายของ ถือเป็นสแปม (มาตรา 11)                โทษปรับ 200,000 บาท 2 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 



      กด like ได้  ไม่ผิด พ.ร.บ. 3 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

       ยกเวน้การกด like ขอ้มูลที่มี
ฐานความผิด และมีผลกระทบต่อสงัคม 

เศรษฐกจิและความมัน่คง โดยเม่ือไต่สวน

แลว้มีเจตนาในเน้ือหานั้น 



      การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น (มาตรา 14)                              โทษปรับ 200,000 บาท 4 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

       มีกฎหมายอาญาอยู่แลว้ ไม่มีขอ้มูลจรงิ หรอืถกูตดัต่อ ผูถ้กูกลา่วหา เอาผิดผูโ้พสตไ์ด ้

โทษจ าคกุไม่เกนิ 3 ปี  ปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท  



      การโพสต์ภาพเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน 5 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

       ตอ้งปิดบงัใบหนา้ ยกเวน้เม่ือเป็นการเชิดชู ช่ืนชม อย่างใหเ้กยีรต ิ



      ไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด       จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 6 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

       ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ เพลง รูปภาพ หรอืวดีีโอ 



      ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร              จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 7 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 



      ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อ่ืน 8 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

       เช่น สวสัดี อวยพร ไม่ผิด ถา้ไม่เอาภาพไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ 



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 



           สแปม (Spam) คือ การส่งอีเมลที่มีข้อความโฆษณาไปให้โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้รับ การสแปมส่วนใหญ่ท าเพื่อการโฆษณาเชิงพาณิชย์ มักจะเป็นสินค้าที่น่าสงสัย 
หรือการเสนองานที่ท าให้รายได้อย่างรวดเร็ว หรือบริการที่ก้ ากึ่งผิดกฎหมาย ผู้ส่งจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการส่งไม่มากนัก แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะตกอยู่กับผู้รับอีเมลนั้น 


