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1. ข้อมูลเกี่ยวกับรำยวิชำ (Introduction)  
ชื่อรายวิชา  ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต และการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 
รายละเอียดรายวิชา (ย่อ) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ข้าราชการในยุคดิจิทัลควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มการใช้
อินเตอร์เน็ต การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
และสามารถป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง เพ่ือป้องกัน          
ความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินทั้งของตนเองและหน่วยงาน  

รายชื่อผู้สอน และรูปภาพ 
ประวัติ (โดยย่อ) 

อาจารย์ณัฐ พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

 
หมวดหมู่หัวข้อบทเรียน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ภาพแบนเนอร์ (Banner)  

 
จ านวนสัปดาห์ที่เรียน 
ระยะเวลาการเรียน 

3 สัปดาห์  

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย 1. เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบ

ออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ 
3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต               

เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตามก าหนด 
วัตถุประสงค์ของการเรียน เพ่ือให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกระท าความผิดและภัยคุกคาม
ทางอินเตอร์เน็ต และปฏิบัติตามข้ันตอนการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง 

รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ แบบการบรรยาย  (Lecture method) 
แบบสาธิต (Demonstration method) แสดงขั้นตอน (Procedure) 
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คุณสมบัติเบื้องต้น เอกสารคุณสมบัติเฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความเร็วของระบบเครือข่ายบื้องต้น ตาม
เอกสารแนบ 

ค าแนะน าในการเรียนรู้/
วิชาที่ต้องผ่านมาก่อน 
(Prerequisites) 

- ควรศึกษาบทเรียนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการเรียนรู้ตลอดรายวิชา ไม่มีวิชาที่
ต้องผ่านมาก่อน  

2. โครงสร้ำงวิชำ (Course Structure)  
ชื่อรายวิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต และการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 
กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย  1. เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 

2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบ
ออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขต่างๆ 

3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต              
เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตามก าหนด 

ความรู้ที่ควรจะมีมาก่อน           
การเรียนวิชานี้  

- ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 
- ความรู้ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

ประเภทของรายวิชา        Online Learning       Blended Learning       Face to Face 
      Self-Paced Learning       Group Learning   

เป้าหมายการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 

1. เพ่ือให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล   

2. เพ่ือให้สามารถยกตัวอย่างการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องพึงระวัง
เพ่ือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

3. เพ่ือให้สามารถยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ 
4. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง 

รูปแบบของสื่อ 
(Instructional Media Format) 

ไฟล์ VDO (mp4) 
ไฟล์เอกสารประกอบ (pdf) 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ https://www.cc.psu.ac.th/phocadownload/itplan/2-24062558.pdf 
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/Subject96101/96101-14.pdf 
http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/download/01_%E0%B8%99%E0%B9
%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8
%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8
%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8
%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf 
https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1426477848hearing_02_2558n_s
1.pdf 
http://old.ddc.moph.go.th/cdc/edoc/file_itc/policies_it_2556.pdf 
https://www.mof.go.th/home/eco/230359_ICT_Security_Policy_ICTMOF.pdf  
 

การประเมินผลการเรียน 
 

1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

 

การเติบโตของ อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง คือ ถ้าดูจากตาราง อินเทอร์เน็ต world stats ปี 2000 
จากที่ใช้อยู่ท่ี 3.7% แต่ปี 2010 ได้เพ่ิมเป็น 26.3% โดยเพ่ิมเกือบประมาณ 9 เท่าทําให้เห็นได้ว่าการเติบโตการใช้ 
อินเทอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 20 ล้านเป็น 60 ล้าน คือ 1/3 ของคนท้ังประเทศ 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ social media มากข้ึน เช่น hi5 facebook twitterเพราะมีการให้บริการ
โดยสามารถโต้ตอบ พูดคุยได้ตลอดเวลา 
การประชุม apec 
ดูการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต ของคนท้ังโลก สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ประมาณ 50% ของคนทั้งโลก ประมาณ 46% ทุก
คนใช้งาน อินเทอร์เน็ต ด้วยโทรศัพท์มือถือ (สถิติเม่ือต้นปี 2017) 
จากการใช้งาน อินเทอร์เน็ต 37%ของคนท้ังโลกรู้จักใช้งาน Social media 
มีการถือครองโทรศัพท์ประมาณ66%  (1 คนมักมีมากกว่า 1 เครื่อง) 
การใช้งานของ อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยโดยประมาณเมื่อเทียบกับปี 2016 พบว่าปี 2017 มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น 10%ของผู้ใช้งานท้ัง
โลก 
Social media มีการเติบโตที่สูงประมาณ24% 
ส่วนการเติบโตทางด้าน Mobile มีการเติบโตท่ีช้าลง เพราะว่าทุกคนเริ่มถือครองการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นของใช้ส่วนตัว 
ประเทศไทยมีประชากรโดยประมาณ 68-69 ล้านคน ในปี 2017 มีการเข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ต ประมาณ 67% หรือ 46 ล้าน
คน 
แทบทุกคนของประชากรท่ีเข้าถึง อินเทอร์เน็ต จะเข้าใช้ social media 
มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 90 ล้านเลขหมายซ่ึงเห็นได้ว่ามีมากกว่าจํานวนประชากรเกือบเท่าตัว อย่างน้อย 1 คน อาจมีเลข
หมายมากกว่า 1 เบอร์  สําหรับการใช้งานsocial media โดยเฉลี่ยแล้วมี 62% ของประชากรทั้งหมดต่อวัน 
สําหรับประเทศไทยการใช้งาน อินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มท่ีใช้งานค่อนข้างสูง เม่ือปี 2016-2017 เติบโตถึง 20%  
พบว่าประชากรหันมาใช้งาน socialmedia โดยมีจํานวนเท่ากับผู้ที่ใช้งาน อินเทอร์เน็ต นั่นหมายความว่าการใช้งาน social 
media สัมพันธ์กับการใช้งาน อินเทอร์เน็ต =>ทุกคนมี อินเทอร์เน็ต เพ่ือท่ีจะใช้ social media โดยท่ีโทรศัพท์มือถือมีการ
เติบโตท่ีช้าลง 10% 
อุปกรณ์ท่ีใช้งาน อินเทอร์เน็ต ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือ smart phone tablet จึงทําให้ภัยคุกความ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  การใช้งานผ่าน Desktop หรือ PC แค่ 26% การใช้งานผ่าน Streaming media 5%  
การอ่านหนังสือออนไลน์ค่อนข้างน้อย 
กลุ่มคนส่วนมากของประเทศไทยที่ใช้งาน Facebook 

 สูงสุดจะอยู่ในช่วง 18-24 ปี 
 รองลงมา คือ 25-34ปี 
 เกือบ 60-70%อยู่ในช่วงวัยรุ่น  
 ช่วงอายุอ่ืนๆจนถึงอายุ 60 ปีมีเข้ามาใช้งานsociaa media  
 กลุ่มวัยรุ่นมีการใช้งานสูง มีการเรียนรู้หรือรับทราบข้อมูลบน social media ท่ีมากขึ้นอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคาม 

ข้อมูลจาก Socialbakers.com จะบอกถึงสถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีน่าสนบน Facebook ในไทย 
ซ่ึงจะจําแนกเป็น Page หรือบุคคล 
สถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีน่าสนใจ 
 Twitter ติดตามข่าว ติดตามดารา 
 YouTubeจะเป็นentertainment 



ส่วน Branding ข้อมูลจาก Socialbakers.com จะบอกได้ว่าแบรนด์ไหนเติบโตขึ้นบ้าง ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีน่าสนใจมากสําหรับผู้ท่ี
ต้องการทํา  e-marketing 
Facebook by brand  ข้อมูลจาก Socialbakers.comสามารถบอกได้ว่าแบรนด์ไหนกําลังเป็นท่ีน่าสนใจบน Facebook 
ส่วน Twitter ก็จะเป็นTarget group อีกแบบท่ีเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มเป้าหมายหลักๆ จะเป็นนักข่าว ส่วน Youtubeจะเกี่ยวกับ 
Entertainmentซ่ึงจะมี Official Page ต่างๆ ท่ีสามารถติดตามได้ 
อีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจ คือ Alexa.com ซ่ึงจะเป็นเว็บไซต์ท่ีจัดอันดับข้อมูล ซ่ึงจะเก็บข้อมูลจากเว็บเบราเซอร์ โดยจะเก็บข้อมูล
จากเวลาที่มีคนเข้าใช้ อินเทอร์เน็ต ผ่านเบราเซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ExplorerMozilla Firefoxแล้วนํามาประมวลผลเพ่ือดูว่า
เว็บไซต์ไหนเป็นที่น่าสนใจในสังคม Alexa ยังสามารถบ่งบอกได้ว่าหลังจากท่ีเข้ามาแล้วจะต้องไปไหน ค้นหาอะไร ประเทศไหน
เข้ามาดู กลุ่มคนประเภทไหน 
Zocial Rank เป็นเว็บไซต์ท่ีเก็บข้อมูล ซ่ึงจะบอกได้ว่าคนไทยชอบเล่น Facebook ช่วงไหน 
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เม่ือก่อนจะเป็นเว็บไซต์ทั่วไป คือ ผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บไซต์แล้วเข้ามาอ่าน 
แต่ปัจจุบันจะเป็นในลักษณะ social media คือ หากมีคนสนใจข้อมูลนั้นเยอะๆ เราก็สามารถเห็นข้อมูลนั้นซํ้าๆ ได้อีก เหมือน
เป็นการนําเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้มากกว่าที่ผู้ใช้จะค้นหาเอง Social media จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น สมมติว่าเรา
ชอบเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ เวลาเราค้นหาก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ หรือใน Youtubeหากเราชอบฟังเพลงแนวไหน ระบบก็จะขึ้น
เพลงแนวนั้นๆ มาให้เรา 
การกระจายตัวของข้อมูล 
ในช่วงปี 2008-2010 จะมีการเข้าถึงเว็บไซต์แล้วค่อยบอกต่อๆ กัน ส่วนปี 2010 จนถึงปัจจุบันการใช้งานของ social 
media ทําให้การกระจายตัวของข้อมูลรวดเร็ว สามารถกด share / like / follow แล้วข้อมูลก็จะกระจายตัวอย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาที่ไม่นาน ทําให้ยากต่อการควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโลกออนไลน์มากขึ้น เช่น การใช้เงินสดได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้
บัตรเดบิค บัตรเครดิต บัตรเงินสด บัตรรถไฟฟ้า สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการจ่ายเงิน 
จากการนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นทํางานผ่าน smart phone 
เว็บไซต์ธรรมดาทั่วไป ก็ถูกเปล่ียนเป็น social media 
แนวโน้มการสื่อสารบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากโทรศัพท์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีเสา สนทนาด้วยเสียง ข้อความ 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น smart phone สามารถส่งภาพ ข้อความ เสียง วีดิโอต่างๆ ได้ และเป็นการสื่อสารด้วยความเร็วสูง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง เช่น เข็มทิศ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป เพจเจอร์ 
ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบันนี้ได้รวมทุกอย่างไว้ท่ีอุปกรณ์เดียว นั่นคือ smart phone 
สมัยก่อนจะเป็นในลักษณะ Analog แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโลกดิจิตอลท่ีอยู่ใน smart phone 
หลังจากนั้นต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อโทรทัศน์ จากเสาอากาศ -> เป็นเคเบิ้ลทีวี ->ผ่านบริการด้าน อินเทอร์เน็ต ->ทีวีท่ี
สามารถเช่ือมต่อผ่าน smart phone ให้ความละเอียด คมชัดสูง สัญญาณรบกวนค่อนข้างตํ่า สามารถมี interaction ได้ 
เปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่สามารถดูทีวีหรือทํากิจกรรมได้ 
การเปล่ียนแปลงการออกแบบเว็บไซต์ คือ ต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับกับระบบท่ีมากขึ้น สามารถรองรับ smart phone 
tablet แต่ละรุ่น หน้าจอแต่ละขนาดให้สามารถเล่นได้ท้ังหมด 
โดยรวมแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ส่วน ท้ังตัวโปรแกรม เนื้อหาต่างๆ ของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงในโลกของยุคดิจิตอล 
คํานิยาม : อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารระบบดิจิตอลและเว็บไซต์เข้ามามีชีวิตมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอาจจะมีปัจจัยท่ี 5 
เพ่ิมขึ้นมา นั่นคือ ต่ืนขึ้นมาตอนเช้า สิ่งแรกท่ีจะทําคือ หยิบโทรศัพท์มือถือดู 
ยุคของเว็บไซต์จะมี 4 ยุค 
 ยุคแรก คือ ยุค 1.0 เป็นลักษณะ one way communication สื่อสารทางเดียว ผู้ใช้สามารถเข้าเว็บไซต์เพ่ือเข้าไปอ่าน

หรือติดตามข้อมูลในเว็บไซต์อย่างเดียว มีเพียง admin คนเดียวเท่านั้นท่ีสามารถทําให้เนื้อหาปรากฎออกมา การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์เพ่ือให้ admin รับทราบข้อมูล 



 ยุค 2.0Two way communication คือ admin หรือผู้ทําเว็บไซต์สร้างโครงหรือเนื้อหาบางส่วนขึ้นมา แล้วเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้งานเข้ามาโต้ตอบได้ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ ตัวอย่างของเว็บไซต์ยุค 2.0 เช่น Wikipedia YouTube เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้งานเข้ามาสร้าง จึงทําให้เว็บไซต์เหล่านี้ขยายตัวเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

ในปี 2015 ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก social media มีประมาณ 1 ล้านล้านกิกะไบต์ 
ยุค 3.0 คืออะไร คนมีข้อมูลมากข้ึน ข้อมูลพฤติกรรม  เอา BigData มาวิเคราะห์ และคาดการณ์พฤติกรรม 
 ข้อมูลต่างๆมาจากการเสริชข้อมูล หลากหลาย เช่นรูป/วีดีโอ 
 การเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ต สําหรับอุปกรณ์ต่างๆ 
 ตลาดข้อมูลเติบโตมาก  Big Data มีการจ้างงานสูงกว่า IT และค่าแรงมากกว่า 

การupload  
 Clound serverมากข้ึน 
 ข้อมูลมหาศาล 

การเสพติดข้อมูล 
 พกโทรศัพท์มากกว่า 2-3 เครื่อง 
 ธุรกิจท่ีเติบโตในยุคท่ีสอดคล้องกับ smart phone คือ power bank 

-เสพติดแอพพลิเคชั่น 
                 -whatapp 
                 -wechat 
                 -facebook 
                 -line   
การวิเคราะห์ข้อมูล     มากขึ้น เป็นระบบ AI การเช่ือมโยงข้อมูลท่ีหลากหลาย-การแนะนําเพ่ือน ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ 
ประเมินความสัมพันธ์ของบุคคล 

 



ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

 

รูปแบบการกระทําความผิด 
Craker  :การรบกวน/ทําลาย 
Script kiddy :เจาะโปรแกรม อยากรู้อยากเห็น     
spy: การแฝงตัวเป็นขโมยข้อมูล 
Employee : เป็นการทําให้เกิดปัญหา เช่น Flash drive ติดไวรัสมาใช้ในองค์กร 
Social Engineering  
-จิตวิทยาหลอกลวง ไม่ได้มีความรู้ 
อินเทอร์เน็ตมากมาย เช่น หลอกว่าถูกรางวัล บอกว่าเป็นดาราผู้ตกยาก 
Password Guessing 
-เดารหัสผ่าน 
Dos 
-รบกวนของระบบ ทําให้ระบบมีความสามารใช้งานได้ 
Decryption การพยายามแกะรหัสหรือถอดหรัส 
Birthday สุ่มคีย์/การเข้ารหัส ให้ตรงกับของเรา และสามารถเข้าข้อมูลของเราได้ 
Man in the middle Attacks ปลอมตัวเป็นคนกลาง ผู้รับไม่รู้ว่าข้อมูลถูกเปลี่ยน ผู้ส่งการไม่รู้ 
ส่ิงที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 
cyber crisis in the movie  
   -การแฮกค์การขนส่ง 
   -การแฮกค์ตลาดหุ้น 
การแฮกค์ระบบทําให้ระบบป่วนและส่งผลกระทบต่อภัยคุกคาม 
 หยุดเรียน/หยุดงาน    ตุนอาหาร/อาหารขาดแคลน   อพยพ   ประท้วง 

Hack password    ช่องโหว่   Hack ระบบคีปนาวุธ ต้องระวังในอนาคต 
Malware / Virus  
Facebook ส่งรูปภาพมี Virus หรือสมัครใช้บริการท่ีไม่รู้ตัว  การโจมตีโดยการฝังไวรัส ไว้เครื่องต่างๆและถูกสั่งให้ส่งมาท่ีเครื่อง
เป็น  กลลวงทางสังคม เราไม่รู้ว่าเราเผชิญหน้ากับใคร 
อย่าเช่ือในสายตาคุณ 
 ผู้หญิง =ผู้ชาย 
 ผู้ชาย  =ผู้หญิง 
หลอกหาเงินให้โอนเงิน  เว็บหลอกลวงว่าถ้าคุณใช้Chrome ต้อง update ต้องสังเกตุท่ีอยู่ URL ไม่ใช่ Google  โปรแกรม Flash 
player ลงใน Mac ได้ ของปลอม  Flash Player หลอกให้ลบให้ update และส่ง Virus มา บางคร้ังมีการสร้าง pop-up หลอก
ซ้อนช้ันมาก  โรคอินเทอร์เน็ตดูได้ยาก เว็บไซต์ลอกเลียนแบบในรูปของ Phishing ปลอมเว็บไซต์ Twitter  
เว็บไซต์/จะทําหน้ากากเหมือนจริงแต่ URL ไม่ใช่ของจริง Facebook ปลอม ต้องระวังการกรอก username/password 
เว็บไซต์ ebayปลอมก็มีเช่นกัน 



การหลอกรหัสผ่าน 
 เม่ือ PC ของคุณติดไวรัส 
 เม่ือเข้าสู่เว็บไซต์ 
 เข้าเว็บจริง 
 แต่มีpop up ขึ้นมาให้กรอก   
 Official Twitter ถูก Hack  Social media ระวังเรื่องละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
 -หลงเช่ือ Application ปลอม เช่น ใครเป็นเพ่ือน 
 บางครั้งเราเป็นคนให้ข้อมูลกับสาธารณะเองว่าอยู่ไม่อยู่บ้าน ทําให้เกิดอันตรายได้ 

Google street view มีภาพแปลกๆ และทําให้เกิดอันตรายแฝงเข้ามาได้ 
การละเมิดความเป็นส่วนตัว เช่น เห็นว่ากลอ้งวงจรปิดติดอยู่ตรงไหน คนร้ายก็จะสามารถเข้ามาโจรกรรมได้ง่ายขึ้น เห็น
ข้อมูลส่วนตัวของคุณว่าคุณไปที่ไหนอย่างไร ไม่อยู่บ้าน 
การปัน่กระแสข้อมูล อย่าหลงเช่ือข้อมูลอินเทอร์เน็ตต้องเช็คข้อมูลหลายๆแหลง่ 

-โปรแกรมช่วยเล่นเกมส์โกงค่า 
โปรแกรมเรานี้จะรบกวนการใช้งาย ระบบอ่ืนๆ เช่น -เด็กและเยาวชน เอาเด็กมาเสพสารเสพติด พฤติกรรมการเลียนแบบ 
-ประโคมช่วงท่ีไม่ถูกต้อง เช่น เห็ด 
-การใช้ photoshop ทําภาพและทําให้ผู้บริโภคข้อมูลขาดความย่ังคิดและเผยแพร่ต่อ ๆ กัน 
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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 
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“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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

 

Hacking Wi-Fi user/ Euro Grabber  
การใช้ wifi ในท่ีสาธารนะ ต้องตรวจให้ดี 
-อยู่ท่ีกลางแจงต้ังในที่สาธารนะ  
-มือถืออาจจะเช่ือมต่อกับสัญญาณทันที 
-ควรใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือตัวเองทันที 
-ควรเปล่ียน user/password ทันที 
Euro Grabber เจาะข้อมูลจากมือถือ Euro Grabber ท่ีจู่โจมข้อมูลธนาคาร ในทวีปยุโรป อย่าเช่ือถือบนอินเทอร์เน็ตมากนัก 
     -cloud อินเทอร์เน็ต  
     -cloud server 
นักแสดงช่ือดัง(เปิดFunction ให้ upload รูปภาพ)  อินเทอร์เน็ต รูปต่างๆท่ีอันตรายถกูเผยแพร่  อย่าเช่ือเรื่องการถูกลอตเตอร์รี่ 
ระมัดระวังเรื่องแปลกปลอมผู้ใช้งานตัวจริงตัวปลอม  หาเพ่ือน/หาดูออนไลน์เด็กจะถกูรัดจูงใดข่าย ผู้ใหญ่จะถูกชักจูง หลงเช่ือ  
ถูกหลอกให้โอนเงนิ/blackmail 
5) จากนั้นเลือกคําสั่ง “ควบคุมระยะไกล” ให้มือถือล็อกและล้างข้อมูล 

 



ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติตนสําหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

 

การตั้งค่าความปลอดภัยของ Facebook 
Facebook  แชร์ข้อมูลส่วนตัวมากไปก็มีอันตรายได้  
ข้อมูลส่วนตัวท่ีมักจะโดนสวมรอยได้ง่าย 
 ใส่ช่ือที่เป็นทางการ : ช่ือ-นามสกุลจริง 
 อีเมล์หลัก : อีเมล์ 
 ที่อยู่สํานักงาน : แชร์บางโอกาสดีกว่า 
 เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ควรระบุลงไป 
 ช่ือบริษัท หรือ ธุรกิจ : บริษัทปัจจุบันท่ีทํางานอยู่ 
 อธิบายเกี่ยวกับองค์กร : ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

อาการที่ Facebook ฟ้องว่ากําลังมีคนสวมรอยเป็นคุณ 
1) แจ้งเตือนข้อความว่า “มีคนกล่าวถึงคุณในความคิดเห็น” ท่ีคุณไม่ได้โพสเอง 
2) ได้รับ SMS แจ้งการล็อกอินที่ไม่ใช่คุณ 
3) เปิดหน้า Facebook แล้วให้กลับมาใส่รหัสผ่านอีกครั้ง 

เคล็ดลับด้านความปลอดภัย 
1) รักษาความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณ: 

- อย่าใช้รหัสผ่าน Facebook ของคุณในท่ีอ่ืนใดบนโลกออนไลน์ 
- ต้องไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ คุณควรจะเป็นเพียงบุคคลเดียวท่ีทราบรหัสผ่านนี้ 
- หลีกเล่ียงการรวมช่ือหรือรหัสผ่านท่ีใช้ร่วมของคุณเข้าไปด้วย รหัสผ่านของคุณควรจะคาดเดาได้ยาก 

2) ใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยพิเศษ 
3) ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณปลอดภัย 
4) ออกจากระบบ Facebook เม่ือคุณใช้คอมพิวเตอร์ท่ีคุณแชร์กับบุคคลอ่ืนๆ 
5) เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ 
6) คิดก่อนท่ีคุณจะคลิกหรือดาวน์โหลดสิ่งใด 

การยืนยันตัวตนแบบสองช้ันคืออะไร และใช้งานอย่างไร 
การยืนยันตัวตนแบบสองช้ัน เป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีจะช่วยปกป้องบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ แทนการใช้
รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว   เม่ือคุณต้ังค่าการยืนยันตัวตนแบบสองช้ัน คุณจะต้องป้อนรหัสรักษา  ความปลอดภัยพิเศษหรือยืนยัน
การเข้าสู่ระบบของคุณทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ   เครื่อง
ใหม่ท่ีเราไม่รู้จัก และคุณสามารถรับการแจ้งเตือนเม่ือมีคนพยายาม   เข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์ที่เราไม่รู้จักได้อีกด้วย 
วิธีการเปิดหรือจัดการการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น: 
1) ไปท่ี "การต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ" โดยคลิกที่ในมุมบนขวาของ Facebook แล้วคลิก "การต้ังค่า" > 
"การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ" 
2) เลื่อนลงไปท่ี "ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย" แล้วคลิก "แก้ไข" 
3) เลือกวิธีการยืนยันตัวตนท่ีคุณต้องการเพ่ิม แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ 



4) คลิก "เปิดใช้งาน" หลังจากที่คุณเลือกและเปิดวิธีการยืนยันตัวตนแล้วในขณะท่ีเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook จาก
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ไม่รู้จัก คุณสามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนได้มากมายดังนี้ 

 รหัสข้อความ (SMS) จากโทรศัพท์มือถือของคุณ 
 การแตะที่ "คีย์การรักษาความปลอดภัย" บนอุปกรณ์ที่สามารถทํางานร่วมกันได้ 
 รหัสความปลอดภัยจาก "ตัวสร้างรหัส” 
 การใช้หนึ่งในรหัสกู้คืนท่ีพิมพ์ไว้ของคุณ 
 รหัสความปลอดภัยจากแอพภายนอก 
 การอนุมัติการเข้าสู่ระบบของคุณจากอุปกรณ์ที่เราได้จดจําไว้แล้ว 

วิธีป้องกันแฮ๊ค Facebook ต่อให้รู้รหัสผ่าน ก็เข้าเฟสไม่ได้ 
เปิดใช้งาน “รหัสรักษาความปลอดภัย” จะทําให้คนอ่ืนล็อกอินเฟสบุ๊คของคุณบนมือถือและคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนไม่ได้ แม้ว่าเขา
จะรู้รหัสผ่านก็เข้าไม่ได้ ยกเว้นจะมีรหัสรักษาความปลอดภัย  ซ่ึงเป็นรหัสท่ีต้องสร้างจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณเท่านั้น 
1) เข้าเมนู การต้ังค่า >ความปลอดภัย >การอนุมัติการเข้าสู่ระบบ และเปิด ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัย คลิก เริ่มต้นใช้งาน 
2) คลิก ดําเนินการต่อ จากนั้นระบบจะส่งรหัสยืนยันไปให้ทาง SMS 
3) นํารหัสยืนยันมาใส่ แล้วคลิก ดําเนินการต่อ 
4) เสร็จแล้วคลิก ปิด 
5) ทดลองเข้าสู่ระบบ โดยเขา้เฟสบุ๊คจากคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนที่คุณยังไม่เคยใช้เฟสบุค๊ หรือเปลี่ยนโหมด  เว็บเบราเซอร์เป็น
แบบไม่ระบุตัวตน แล้วลองเข้าเฟสบุ๊ค เม่ือล็อกอินเข้าเฟสบุ๊คแล้ว ระบบจะถามหา“รหสัรักษาความปลอดภัย” 
6) เปิดแอพเฟสบุ๊คบนโทรศัพท์มือถือ เข้าเมนู เพ่ิมเติม >ตัวสร้างรหัส แล้วนํารหัสท่ีได้ป้อนใส่ ระบบจะให้เวลา 30 วินาที ถ้า
ป้อนรหัสไม่ทัน ระบบจะสร้างรหัสใหม่ แล้วคุณต้องป้อนตัวใหม่ 
7) คลิก ดําเนินการต่อ 
8) คลิก รับรหัส คุณจะได้รหัสความปลอดภัยเอาไว้เผื่อโทรศัพท์มือถือหาย เลขนี้ควรเก็บไว้ให้ดี และหลังจากนี้ก็จะเข้าใช้เฟสบุ๊ค
ได้ตามปกติ เม่ือเข้าใช้ในครั้งต่อๆ ไป คุณไม่ต้องใส่รหัหสความปลอดภัยแต่อย่างใด ยกเว้นว่าจะเปิดเฟสบุ๊คบนคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืน 
การตั้งค่าความปลอดภัยของ Line 
พฤติกรรมเส่ียงใช้งาน Line ที่ง่ายต่อการสวมรอยบัญชี 
การโดนสวมรอยบัญชี LINE ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  หากคุณมีพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่เข้าข่ายกรณีเหล่านี้ 

1) อีเมล์ท่ีใช้ลงทะเบียน ไม่ใช่อีเมล์ท่ีล็อกอินทุกวัน 
2) ใช้รหัสผ่านท่ีคาดเดาง่าย 
3) เพ่ิมคนท่ีไม่รู้จักมาไว้ในรายช่ือ 
4) เช่ือมต่อกับ Facebook ด้วยอีเมล์และรหัสผ่านชุดเดียวกัน 
5) อนุญาตให้ล็อกอินหลายๆ อุปกรณ์ได้ 
6) ละเลยการอัปเดตซอฟต์แวร์ 

สัญญาณเตือนว่า กําลังมีใครใช้งานบัญชีคุณอยู่ 
1) ล็อกอินไม่ได้ แจ้งว่ารหัสผ่านผิด 
2) พบข้อความแจ้งเตือนว่ามีคนอ่ืนล็อกอิน 
3) เจอข้อความที่เราไม่ได้พิมพ์ 
4) ใช้งานอยู่ แล้วบัญชีเด้งกลับไปหน้าล็อกอิน 



5 วิธีตั้งค่า LINE เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน 
1) เปิดใช้งาน Letter Sealing เพ่ือเข้ารหัสข้อความ 
Letter Sealing อีกหนึ่งฟีเจอร์ท่ีมีประโยชน์และควรเปิดใช้งาน เพราะเป็นระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-
to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้อ่ืนนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้ หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้
ท้ังสองฝ่าย ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้นโดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์ "รูปกุญแจ" ท่ีห้องแชทเม่ือมีการใช้
ฟีเจอร์ Letter Sealing  
          วิธีการต้ังค่า Letter Sealing ไปท่ี Settings (ต้ังค่า) ไอคอนรูปเกียร์ > Chats & calls (แชท &โทร) >เลือกท่ี Letter 
Sealing 
2) ปิดการค้นหาด้วย LINE ID 
LINE IDคือ อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้แอดเพ่ือนกันง่ายขึ้น บางครั้งเราไม่อยากให้ใครแอดผ่าน LINE ID สามารถต้ังค่าปิดได้ง่าย ๆ 
โดยไปท่ี Settings (ต้ังค่า) > Privacy (ต้ังค่าความเป็นส่วนตัว) >ปิด Allow others to add me by ID (อนุญาตให้เพ่ิมด้วยไอ
ดี) เพียงเท่านี้คนอ่ืน ๆ ก็จะไม่สามารถแอดผ่าน LINE ID ของเราได้แล้ว 
3) ปิดการต้ังค่าเพ่ิมเพ่ือนจากเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้คนอ่ืนแอดจากรายช่ือ 
เช่ือว่าหลายคนเคยเจอเรื่องแบบนี้ เม่ือมี LINE ID แปลกๆ แอดเข้ามาและไม่รู้จักว่าเป็นใคร ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปิด
ในส่วนของเพิ่มเพ่ือนจากเบอร์โทรศัพท์ หรือจากรายช่ือ ก็จะเจอกับเรื่องแบบนี้แน่นอน สําหรับใครที่ไม่ต้องการให้คนอ่ืนๆ แอด
ผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือรายชื่อ สามารถต้ังค่าได้ง่ายๆ ดังนี้  
          ไปท่ี Settings (ต้ังค่า) >เพ่ือน (Friends) >จากนั้นเลือกปิด Auto-add friends (เพ่ิมเพ่ือนอัตโนมัติ) และปิด Allow 
others to add me (อนุญาตให้เพ่ิมเป็นเพ่ือน) เม่ือปิดทั้ง 2 ส่วนนี้ก็จะไม่มีใครสามารถแอดผ่านเบอร์โทรศัพท์และรายช่ือได้อีก
ต่อไป 
4) วิธีป้องกันแชทจากบุคคลที่สาม 
อีกหนึ่งปัญหาที่คนใช้ LINE ต้องเคยเจอกับข้อความจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เพ่ือนส่งข้อความมาหาไม่ว่าจะเป็นข้อความส่งต่อ หรือ
ส่งคําชวนเล่นเกม ซ่ึงบางคร้ังอาจทําให้เกิดความรําคาญได้ มาดูวิธีการป้องกันแชทจากบุคคลอ่ืนๆ สามารถต้ังค่าได้ง่ายๆ ไปท่ี 
Settings (ต้ังค่า) > Privacy (ต้ังค่าความเป็นส่วนตัว) >เปิด Filter messages (ปฏิเสธการรับข้อความ) 

5) ต้ังค่าล็อกรหัสผ่าน (Passcode lock) 
วิธีสุดท้ายเพ่ือป้องกันคนอ่ืนๆ แอบมาเปิดดูข้อความใน LINE ด้วยการต้ังค่าล็อกรหัสผ่าน (Passcode lock)ก่อนที่จะเข้าไปแชท
หรือดูข้อความจะต้องใส่รหัสผ่านทุกคร้ัง สามารถต้ังค่าได้ท่ี Settings (ต้ังค่า) > Privacy (ต้ังค่าความเป็นส่วนตัว) > Passcode 
lock (ล็อกรหัสผ่าน) >ใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข 4 หลัก 2 ครั้ง จากนั้นออกจากแอปฯ LINE แล้วลองเปิดเข้าไปใหม่ ก็จะพบกับ
หน้าให้ใส่รหัสผ่าน 
วิธีรับมือโทรศัพท์หายชีวิต 
ไม่วุ่นวายเพราะข้อมูลไม่รั่วไหล 
วิธีรับมือโทรศัพท์หายชีวิตไม่วุ่นวายเพราะข้อมูลไม่รั่วไหล 
ANDROID ป้องกันก่อนมือถือหาย 
1) ไปท่ี Setting 
2) เข้า Security 
3) เข้า Device Administrators 
4) กดต๊ิกถูกที่ Find My Device 
5) กด Activate 
ANDROID จัดการหากมือถือหาย 
1) เข้าเว็บไซต์ Android Device Manager 



2) ล็อกอินด้วย E-mail ของ Google (Gmail) ท่ีลงทะเบียนในเครื่อง 
3) กดเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการหา 
4) คุณสามารถรู้ได้ว่า ตอนนี้มือถือคุณอยู่ท่ีไหน โดยดูจากแผนท่ีท่ีปรากฎ 
5) จากนั้นเลือกคําสั่ง “ควบคุมระยะไกล” ให้มือถือล็อกและล้างข้อมูล 
iOS ป้องกันก่อนมือถือหาย 
1) เข้าไปที่ Setting 
2) เข้า iCloudและล็อกอินด้วย Apple ID 
3) เข้า Find My iPhone แล้วกดเปิดการใช้งาน 
4) หน้าจอเปิดการใช้งาน iCloud 
iOS จัดการหากมือถือหาย 
1) เข้าเว็บ iCloud ล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกับอุปกรณ์ที่ต้องการตามหา 
2) คลิก “ค้นหา iPhone ของฉัน” 
3) ระบบกําลังค้นหาตําแหน่งมือถือ 
4) เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการค้นหา 
5) จากนั้นเลือกคําสั่ง “ควบคุมระยะไกล” ให้มือถือล็อกและล้างข้อมูล 

 



2.2 รูปถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




