
พรบ คอมพิวเตอร ที่ผูใชคอมพวิเตอรทุกคนควรรูจัก 
 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น มีความสําคัญและเกี่ยวของ

อยางมากกับวงการคอมพิวเตอร เพราะปจจุบันคอมพิวเตอรนั้นถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราโดย

เขามาเกี่ยวของและมีบทบาทในหลายๆ ดาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวไอทีอยางเราๆ ทานๆ ดังนั้นจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองศึกษาขอมูลและทําความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อใหทราบถึง

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่มีผลกระทบตอการใชงานคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทํา

ผิดทางคอมพิวเตอรโดยไมไดตั้งใจ ในที่นี้จะเปนการสรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับผูใชเปนหลัก สําหรับ

รายละเอียดทั้งหมดนั้นสามารถอานไดจากเว็บไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(http://www.mict.go.th) หรือ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๕๕๐ ณ ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

มาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่

เกี่ยวของกับผูใช มีดังน้ี 

 

• มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

นั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

• มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะถานํา

มาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ

หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

• มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

นั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

• มาตรา ๘ ผู ใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซึ่ ง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อ

ประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบัไมเกนิหก

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



• มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่ง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 

• มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ 

ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

• มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือปลอมแปลง

แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกตสิขุ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 

• มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ ในภายหลังและไมวาจะ

เกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่

เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพือ่

ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 

 

• มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอร

อันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความ

มั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 

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

 



• มาตรา ๑๖ ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปน

ภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่ เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 

หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

สรุปพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เกี่ยวของกับผูใช 

• สรุปมาตรา ๕ การแอบเขาระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๖ การแอบรูมาตรการปองกันระบบคอมพิวเตอร จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๗ การแอบเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๘ การดักจับขอมูลคอมพิวเตอร จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

• สรุปมาตรา ๙ การรบกวนหรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอร จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๑๑ การสงสแปมเมล ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๑๒ การกระทําความผิดตอความมั่นคง (1) จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 

(2) จําคุกไมเกิน 3-15 ป ปรับ 60,000-300,000 บาท หรือหากการกระทําสงผลใหมีผูเสียชีวิตมีโทษจําคุก 10-

20 ป 

• สรุปมาตรา ๑๔ การปลอมแปลงขอมูลหรือเผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม จําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• สรุปมาตรา ๑๖ การเผยแพรภาพจากการตัดตอ/ดัดแปลง จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

คําถามที่มีการถามบอยเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สําหรับคําถาม 3 คําถามที่มีการถามบอยเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีดังนี้ 

 

1. ถาม : พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีผลบังคับใชเมื่อใด 



ตอบ : พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 และมีผลบังคับใชตั้งแต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป 

 

2. ถาม : ทําไมถึงตองมี พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ตอบ : นั่นก็เพราะวาทุกวันน้ีคอมพิวเตอรไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการใช

งานคอมพิวเตอรโดยมิชอบโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่สงผลเสียตอบุคคลอื่น รวมไปถึงการใชงานคอมพิวเตอรใน

การเผยแพรขอมูลที่เปนเท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจาร จึงตองมีมาตรการขึ้นมาเพื่อเปนการควบคุมนั่นเอง 

 

3. ถาม : แลวแบบไหนจึงจะเรียกวาเขาขายความผิด 

ตอบ : การกระทําที่เขาขายความผิดมีดังนี้ 

• การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ 

• การเปดเผยขอมูลมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ 

• การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

• การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น 

• การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

• การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรผูอื่นไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

• การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของคนอื่นโดยปกติสุข 

• การจําหนายชุดคําสั่งที่จัดทําข้ึนเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 

• การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผิดอื่น ผูใหบริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิด 

• การตกแตงขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของบุคคลอื่น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถอาน

ไดที่เว็บไซตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: http://www.mict.go.th  

หากตองการดาวนโหลดไฟลสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต ดังนี้ 

• พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ในรูปแบบ pdf ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต 

http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/download/001_28_10.pdf 

 

ที่มา http://www.nongit.com/windows/computer-act/ 


