
Chapter 6 

จริยธรรมและความปลอดภัยของ
สารสนเทศ



Chapter 7 Objectives

อธิบายจริยธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศได้

อธิบายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ได้

อธิบายวธีิการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลและ
คอมพวิเตอร์ได้

อธิบายความส าคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศได้



จริยธรรมทางคอมพวิเตอร์

 จริยธรรม (Ethics) แนวทางประพฤติปฏิบติัของคนในสงัคมหน่ึง ๆ ซ่ึง
เป็นมาตรฐานของสงัคมนั้น ๆ วา่เป็นคนประพฤติดีหรือชัว่ ถูกหรือผดิ 
ควรท าหรือไม่ควรท า เป็นหลกัเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัในสงัคม

 จริยธรรมทางคอมพวิเตอร์ แนวทางการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งมีศีลธรรม มีความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี หรือใชง้านในส่ิงท่ี
บุคคลในสงัคมยอมรับ ไม่ท าใหเ้กิดความวุน่วายในสงัคม



ประเดน็เกีย่วกบัจริยธรรมทางคอมพวิเตอร์ (PAPA)

 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) สิทธิความเป็นเจา้ของท่ีสามารถท่ีจะ
ควบคุมขอ้มูลของตนเองในการเปิดเผยใหก้บัผูอ่ื้น

 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) ความน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูล การเกบ็รักษา
ขอ้มูลดว้ย (ตอ้งสามารถระบุผูรั้บผดิชอบ)

 ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) กรรมสิทธ์ิในการถือ
ครองทรัพยสิ์น (ความลบัทางการคา้, ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร)

 การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) การก าหนดสิทธิตามระดบั
ของผูใ้ชง้าน เพื่อเป็นการป้องกนัผูใ้ชท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกระท ากบั
ข้อมูล และเป็นการรักษาความลับ เช่น การบันทึก การแก้ไข 
ปรับปรุง และการลบ



ความไม่ปลอดภัยในคอมพวิเตอร์

What is a computer security risk?
 การกระท าที่เป็นสาเหตุท าให้เกดิความเสียหายหรือเกดิมูลค่าเสียหายของระบบ

คอมพวิเตอร์ (computer system)



คอมพวิเตอร์ไวรัส, เวร์ิม, และม้าโทรจัน

ไวรัส (viruses), เวร์ิม (worms), และม้าโทรจัน (trojan horses) คืออะไร?

ไวรัส คือโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ที่มี

ความสามารถทีท่ าให้เกดิ
ความเสียหายต่อระบบ

คอมพวิเตอร์

เวร์ิม สามารถท าการ
ส าเนาตัวเองได้โดย
ท าซ ้าหลาย ๆ คร้ังท า
ให้มกีารใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ในระบบจนท า
ให้เครือข่ายหรือ

คอมพวิเตอร์หยุดการ
ท างาน

ม้าโทรจัน เป็นการ
ซ่อนภายในหรือ

โปรแกรมเหมือนกบัว่า
ถูกต้องตามกฎหมาย
จนกระทั้งมกีาร 
triggeredสามารถ

แพร่กระจาย
และท าความ
เสียหาย

ใหก้บัไฟล์

ไม่สามารถท า
การแบ่งตวัเอง
ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืนได้



คอมพวิเตอร์ไวรัส, เวร์ิม, และม้าโทรจัน

คุณสามารถป้องกนัไวรัสมาโคร (macro virus) ได้อย่างไร?

p. 11.05 Fig. 11-3

 ตัวค่า macro security level ในโปรแกรมที่ยอมให้มีการเขียน macros

 ที่ medium security level, 

จะแสดงการเตือนเอกสารที่มี มาโคร 
อยู่ด้วย
 Macros เป็นการบนัทึกค าสัง่ใน

โปรแกรม เช่น ใน MS Word

หรือ MS Excel



คอมพวิเตอร์ไวรัส, เวร์ิม, และม้าโทรจัน

โปรแกรมต่อต้านไวรัส (antivirus program) คืออะไร?

p. 11.05 Fig. 11-4

 การระบุช้ีและก าจัดไวรัสคอมพวิเตอร์
 เป็นตัวแทนที่ใช้ในการป้องกันเวิร์มและ

ม้าโทรจัน

POPULAR ANTIVIRUS PROGRAMS



อาการคอมพวิเตอร์ที่ติดไวรัส

 คอมพวิเตอร์ท ำงำนช้ำลง

 เวลำใช้งำนคอมพวิเตอร์จะติดขัดหรือค้ำงบ่อย

 มีโปรแกรมใหม่ๆ ปรำกฏในเคร่ือง โดยที่ไม่ได้ติดตั้งมำก่อน

 พืน้ที่ในฮำร์ดดสิเหลือน้อยลง

 ไฟล์งำนบำงส่วนหำยไป หรืออยู่ในถังขยะ

 เคร่ืองหยุดค้ำง และรีสตำร์ทตวัเองบ่อยๆ

 แป้นพมิพ์ท ำงำนผดิปกติ

 มีข้อควำมทีไ่ม่เคยเห็นแสดงขึน้มำบ่อยๆ



ความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพวิเตอร์

ประเภทของภัยคุกคามต่อเครือข่าย

1. การเข้าถึงโดยมิชอบ (Unauthorized Access) เป็นการเข้าถึงเคร่ือง
คอมพวิเตอร์หรือระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. การปลอมตัว (Impersonation) การเข้าใช้ระบบโดยท าให้ระบบ
คอมพวิเตอร์เข้าใจว่าเป็นผู้ใช้ตัวจริง

3. การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of service or DoS) การโจมตี
ทางไกลโดยมกีารโจมตจีากหลายจุด ไปยงัเคร่ืองเป้าหมายเพ่ือให้เคร่ืองเป้าหมาย
ท างานไม่ทนัจนไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานจริงได้



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

การเข้าถึงโดยมิชอบ คืออะไร?

การใช้คอมพวิเตอร์หรือเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปกตแิฮกเกอร์จะเช่ือมต่อไปยงัข้อมูลโดยการลอ็กอนิ
เหมือนกบัเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้

แฮกเกอร์หรือ แครกเกอร์ คือ คนบางคน

ทีพ่ยายามเข้าถึงคอมพวิเตอร์ 

หรือเครือข่ายอย่างผดิกฏหมาย

•Hacker
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ท ด ส อ บ ขี ด
ความสามารถของระบบ
• Cracker
มีวัตถุประสงค์เพื่อบุกรุกระบบเพื่อ
ขโมยขอ้มูลหรือท าลายขอ้มูลผูอ่ื้นโดย
ผดิกฎหมาย



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

ไฟร์วอลล์ (Firewall) คืออะไร?
 ระบบความปลอดภัยที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟร์แวร์ ป้องกันการเข้าถึง

เครือข่ายโดยไม่มีสิทธิ



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall) คืออะไร?
 โปรแกรมที่ใช้ป้องกนัการบุกรุกจากผู้ไม่มีสิทธิส าหรับเครืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 

(PC)

 ตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพวิเตอร์ (Monitors transmissions 

to and from computer)

 จะมีการแจ้งเม่ือมีการพยายามบุกรุก
PERSONAL FIREWALL SOFTWARE



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

ช่ือผู้ใช้ (User Name) คืออะไร?
 การรวมตัวอกัขระที่ใช้ระบุตัวผู้ใช้ (จะต้องไม่ซ ้ากนั)
 รหัสผ่าน (Password) คือการรวมตัวอกัขระที่สัมพนัธ์กบัช่ือผู้ใช้ (User 

Name) ซ่ึงจะใช้เป็นการตรวจสอบผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรคอมพวิเตอร์



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

ท าอย่างไรให้รหัสผ่านของเรามีความปลอดภัย?
 Longer passwords provide greater security

PASSWORD PROTECTION



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

What is a Possessed Object?
 รายการที่คุณครอบครองเพ่ือใช้ในการเข้าถึงคอมพวิเตอร์หรือข้อมูล
 การใช้งานส่วนใหญ่จะใช้รหัสผ่าน

เป็นตัวเลข เรียกว่า
personal 

identification 

number (PIN)



การใช้และเข้าถึงโดยมิชอบ

Biometric Device คืออะไร?
 เป็นการพสูิจน์ตัวจริงโดยการระบุตัวจริงจะใช้

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
 ลายน้ิวมือ, เสียง, ลายเซ็นตดิ์จิตอล,       และ

ม่านตา



การขโมยและการท าลายฮาร์ดแวร์

What are hardware theft (ขโมย) and hardware 

vandalism (ท าลาย)?

 Hardware theft คือการกระท าเพ่ือลกัลอบ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

 Cables sometimes used to lock 

equipment

 Some notebook computers use 

passwords, possessed objects, and 

biometrics as security methods

 For PDAs, you can password-

protect the device

 Hardware vandalism คือการกระท าเพ่ือให้
เกดิการบุบสลายหรือท าลายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์



การขโมยโปรแกรม

การขโมยซอฟต์แวร์ (Software Theft) คืออะไร?

การกระท าเพ่ือลกัลอบหรือ
คดัลอกโปรแกรมอย่างผดิ
กฎหมายหรือเจตนาลบ       

โปรแกรม

โจรกรรมโปรแกรม
เป็นการท าส าเนา
โปรแกรมที่มลีขิสิทธ์ิ

• copyright หรือ software license

• ฟรีแวร์ (Freeware)

• แชร์แวร์ (Shareware)



การขโมยโปรแกรม

ข้อตกลงใบอนุญาต (License Agreement) คืออะไร?

 สิทธิในการใช้โปรแกรม
 Single-user license agreement เป็นการยอมให้ผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ือง

คอมพวิเตอร์เพยีง 1 เคร่ือง, สามารถท าการส ารองโดยการท าส าเนา, และขายโปรแกรมได้
หลงัจากท าการถอดโปรแกรมออกจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์แล้ว



การขโมยข้อมูล

การเข้ารหัสลบั (Encryption) คืออะไร?
 เป็นการป้องกนัการขโมยข้อมูลสารสนเทศ
 กระบวนการที่ท าการแปลง Plaintext (ข้อมูลที่สามารถอ่านได้) ไปเป็น Ciphertext (ตวัอกัษรที่

ไม่สามารถอ่านได้)

 Encryption Key (formula) มักมีการใช้มากกว่าหน่ึงวธีิเพ่ือให้ถอดรหัสได้ยาก
 การอ่านข้อมูลผู้รับจะต้องท าการถอดรหัส (Decrypt หรือ Decipher) ข้อมูลก่อน

SAMPLE ENCRYPTION METHODS



การขโมยข้อมูล

ตวัอย่างข้อมูลของไฟล์ทีถู่กเข้ารหัสแล้ว



ความไม่ปลอดภัยในอนิเทอร์เน็ต

การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service Attack: DoS) คืออะไร?

การทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงกระท าการต่อเครือข่ายหรือไฟร์วอลล์ขององค์กร โดยการ

- ท าให้ยุ่ง (Disrupting)

- ท าให้ล่ม (Crashing)

- ท าให้ติดขัด (Jamming)

- ท าให้ท่วม (Flooding)

ท าให้ผู้ใช้บริการทีแ่ท้จริงไม่สามารถใช้งานได้



Secure site
คือ เวบ็ไซตมี์การเขา้รหสัลบัขอ้มูล

ความไม่ปลอดภัยในอนิเทอร์เน็ต

เวบ็เบราเซอร์มีการเตรียมการรักษาความปลอดภยัในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร?

ใบรับรองดิจิตอล (Digital certificate)   

เป็นการรับประกนัว่าเวบ็ไซต์น้ันถูกต้อง              
ตามกฎหมาย (มคีวามปลอดภัย)

เวบ็เบราเซอร์หลาย ๆ ตวัมีการใชก้าร
เขา้รหสัลบั (encryption)



ความไม่ปลอดภัยในอนิเทอร์เน็ต

Secure Sockets Layer (SSL) คืออะไร?
 ข้อก าหนดในการเข้ารหัสลบัข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านระหว่างไคลเอนต์ (client) และ

อนิเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet server)

 ท่ีอยูเ่วบ็จะเร่ิมตน้ดว้ย

“https” แสดงวา่การ
เช่ือมต่อนั้นมีความปลอดภยั

Indicates 

secure 

Web page



จริยธรรมและสังคม

จรรยาบรรณทางด้าน IT (IT Code of Conduct) คืออะไร?
 เขียนข้อก าหนดแผนการปฏิบัติงานคอมพวิเตอร์ถือว่าเป็นจริยธรรม

 นายจ้างสามารถเผยแพร่ไปยงัลูกจ้าง

IT CODE OF CONDUCT



ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตวั (Information Privacy) คืออะไร?

นายจ้างสามารถใช้โปรแกรมในการ
เฝ้าสังเกตลูกจ้างได้ตามกฎหมาย

ปัจจุบนัเป็นเร่ืองยุง่ยากในการดูแลรักษา
เพราะวา่ขอ้มูลถูกเกบ็แบบออนไลน์

การเฝ้าสงัเกตลูกจา้ง คือการใชค้อมพิวเตอร์
สงัเกตวา่ลูกจา้งใชค้อมพิวเตอร์อยา่งไร ท า

อะไรบา้ง

สิทธิของบุคคลและองคก์รท่ีมีการจ ากดัใน
การรวบรวมและใชส้ารสนเทศ



ความเป็นส่วนตัว

บางวธีิทีใ่ช้ป้องกนัข้อมูลส่วนบุคคล?

หลกีเลีย่งการชอปป้ิง
และซ้ือสินค้าโดยใช้เครดิตการ์ด

ติดตั้งตัวจัดการ cookie  

เพ่ือกรอง cookies

แจ้งผู้ค้าไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดการแชร์ไฟล์และเคร่ืองพมิพ์เม่ือเช่ือมต่อ
อนิเทอร์เน็ต

ติดตั้งไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล

ไม่ตอบกลบัอเีมล์ขยะ (spam mail)



ความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศ

Electronic Profile คืออะไร?
 การรวบรวมข้อมูลเม่ือคุณกรอกในฟอร์มบนเวบ็
 ผู้ขายจะขายข้อมูลของคุณ
 หลายคร้ังท่ีคุณสามารถ

ก าหนดหรือยอม
ให้เผยแพร่ข้อมูลส่วน
ตัวหรือไม่

Leaving these 

options blank 

indicates you 

do not want to 

be contacted



ความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศ

Cookie คืออะไร?

ก าหนดให้เบราเซอร์ให้
ยอมรับ (คุณสามารถ

ยอมรับหรือปิดการใช้งาน
cookie ได้)

บางเวบ็ไซต์มีการท า
ธุรกจิค้าขายข้อมูลของ
คุณที่เกบ็ใน cookies

ไฟล์ขนาดเลก็ที่เกบ็บน
คอมพวิเตอร์ของคุณที่
ประกอบด้วยข้อมูล
เกีย่วกบัตวัคุณ

ความพอใจของ
ผู้ใช้

ความสนใจและค้น
นิสัยการค้นหา

ข้อมูล

ส่วนใหญ่คุณเข้า
ไปเยีย่มเวบ็ไซต์

อย่างไร



ความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศ

สปายแวร์ (Spyware) และสแปม (Spam) คืออะไร?

 Spyware คือโปรแกรมท่ีอยู่บน
คอมพวิเตอร์ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ลบัเกีย่วกบัผู้ใช้

 Spam คือข้อความอเีมล์ทีไ่ม่ได้ขอให้
ส่งมาแต่ถูกส่งไปยงัผู้รับหลายคน



ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Right :IPR)

 ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึงควำมรู้ทีเ่กดิจำกกำรคดิค้นจนท ำให้เกดิมีค่ำขึน้ได้หรือ
จะกล่ำวอกีนัยหน่ึงว่ำ ทรัพย์สินทำงปัญญำได้แก่กำรที่ผู้ใด หรือคณะบุคคลใด 
ร่วมกนัประดษิฐ์คดิค้น ออกแบบ สร้ำงสรรค์ จนเกดิผลขึน้มำ และผลงำนน้ันมี
คุณค่ำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทั้งงำน เกษตรกรรม อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม

 แบ่งออกเป็น  2 ประเภท
 ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Industrial property)

 ลิขสิทธ์ิ (Copyright)



ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial property)

 เป็นความคดิสร้างสรรค์ของมนุษย์ทีเ่กีย่วกบัสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ความคดิในการ
ประดษิฐ์คดิค้น การออกแบบผลติภัณฑ์  เทคนิคในการผลติ  เคร่ืองหมายการค้าหรือ
ยีห้่อ เป็นต้น

 ประเภทของ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
 สิทธิบตัร (Patent) (กำรคุ้มครองสิทธิบตัร กำรประดษิฐ์ 20 ปี และกำรออกแบบผลติภัณฑ์ 10 ปี)
 เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark)
 การออกแบบวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuit)
 ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets)
 ช่ือทางการคา้ (Trade Name)

 ช่ือทางภูมิศาสตร์แหล่งก าเนิดสินคา้ (Appellations of Origin)



ลขิสิทธ์ิ (Copyright)

 เป็นผลงานทีเ่กดิจากการใช้สตปัิญญา ความรู้ความสามารถ และความวริิยะอุตสาหะ
ในการสร้างสรรค์งานให้เกดิขึน้ ซ่ึงมคุีณค่าทางเศรษฐกจิ

 เป็นทรัพย์สินประเภททีส่ามารถซ้ือขาย หรือโอนสิทธิกนัได้ทั้งทางมรดก หรือ โดย
วธีิอ่ืน ๆ การโอนลขิสิทธ์ิควรทีจ่ะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือท าเป็นสัญญาให้
ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพยีงบางส่วนกไ็ด้
• เจ้ำของลขิสิทธ์ิเป็นผู้ท ำขึน้ ลขิสิทธ์ิของผลงำนช้ินน้ันๆ จะมีอยู่ตลอด

อำยุของผู้สร้ำงสรรค์ และจะยงัคุ้มครองต่อไปอกี 50 ปีนับตั้งแต่ทีผู้่
สร้ำงสรรค์เสียชีวติลง

• กรณเีป็นนิติบุคคล ลขิสิทธ์ิจะมีอำยุ 50 ปี นับตั้งแต่ที่ได้สร้ำงสรรค์งำน
น้ันขึน้

• งำนศิลปะประยุกต์ ลขิสิทธ์ิจะมีอำยุ 25 ปี นับแต่ได้สร้ำงสรรค์งำนขึน้



พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใช้ลงโทษผู ้ท่ีกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ พระราชบญัญติัว่า
ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 เร่ิมมีผลบงัคบั
ใช้  18 กรกฎาคม 2550 และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 (มีผลบงัคบั
ใช ้31 พฤษภาคม 2560)



พ.ร.บ คอมพวิเตอร์ ปี 2550 VS ปี 2560



พ.ร.บ คอมพวิเตอร์ ปี 2550 VS ปี 2560 (ต่อ)



พ.ร.บ คอมพวิเตอร์ ปี 2550 VS ปี 2560 (ต่อ)



พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผดิ เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560

มาตรา ฐานความผดิ โทษจ าคุก สูงสุด โทษปรับสูงสุด 
(บาท)

5 เขา้ถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 6 เดือน 10,000 บาท

6 การเปิดเผยมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง 1 ปี 20,000 บาท

7 เขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 2 ปี 40,000 บาท

8 การดกัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 3 ปี 60,000 บาท

9 การเปล่ียนแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ

5 ปี 100,000 บาท

10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 5 ปี 100,000 บาท



มาตรา ฐานความผดิ โทษจ าคุก สูงสุด โทษปรับสูงสุด (บาท)

11 การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลโดย
ปกปิด (ปลอม) แหล่งท่ีมา เป็นการรบกวน
คนอ่ืน (เช่น Spam Mail)
การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลเป็นการ
รบกวนคนอ่ืน (เช่น Spam Mail) โดยไม่เปิด
โอกาสใหส้ามารถบอกเลิกได้

ไม่เกนิ 5 ปี

-

ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 200,000 บาท

12 หากการกระท าผดิตาม มาตรา 5, 6, 7, 8 และ  
11 กระท าต่อขอ้มูล หรือระบบคอมพิวเตอร์ 
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ  
สาธารณะ เศรษฐกิจของประเทศหรือ
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ

1 ปี – 7 ปี 2 หม่ืนบาท –
1.4 แสนบาท

(1) ก่อความเสียหายต่อขอ้มูลหรือระบบ
คอมพิวเตอร์

1 ปี - 10 ปี 2 หม่ืนบาท –
2 แสนบาท

(2) ถา้ผดิตามมาตรา 9 หรือ 10  

** มีเจตนา เป็นเหตุถึงตาย**

3 ปี – 5 ปี

** 5 ปี – 20 ปี

1 แสนบาท – 3 แสนบาท



มาตรา ฐานความผดิ โทษจ าคุก สูงสุด โทษปรับสูงสุด (บาท)

12/1 หากการกระท าผดิตาม มาตรา 9 และ 
มาตรา 10 เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่
ผูอ่ื้นหรือทรัพยสิ์นผูอ่ื้น

** มีเจตนา ถึงแก่ความตาย **

10 ปี

5 ปี – 20 ปี

2 แสนบาท

1 แสนบาท– 3 แสนบาท

13 การจ าหน่าย/เผยแพร่ Software ท่ีใช้
กระท าผดิ ผดิตามมาตรา 5, 6, 7, 8, 9, 10 
หรือ 11 
 ผดิตามมาตรา 12 วรรค 1 หรือ 3

ไม่เกิน 2 ปี 

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 40,000 บาท

ไม่เกิน 40,000 บาท

14 น าเขา้ขอ้มูลอนัไม่เหมาะสม (ปลอม, เทจ็
, บิดเบือน, ลามก) และเผยแพร่เน้ือหา
นั้น (เสียหายแก่ประชาชน)
 เสียหายเฉพาะบุคคล

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกนิ 3 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 60,000 บาท



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560

มาตรา ฐานความผดิ โทษจ าคุก สูงสุด โทษปรับสูงสุด
(บาท)

15 ISP ท่ียอมใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่
เหมาะสม (ตามมาตรา 14)

ตามมาตรา 14 ตามมาตรา 14

16 น าขอ้มูลเขา้ ภาพผูอ่ื้น และภาพ
เกิดจากการตดัต่อภาพผูอ่ื้น (ถา้
สุจริต หรือไม่เสียหาย ไม่มี
ความผดิ)
** ท าโดยสุจริต ไม่มีความผดิ

ไม่เกิน 3 ปี 2 แสนบาท



เพิม่เติม

 กระทวงไอซีที (ICT) เปลี่ยนเป็น “กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” (15-ก.ย.-59)

 มีอ านาจหน้าที่เกีย่วกับ การวางแผน ส่งเสริม พฒันา และด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร การอุตุนิยมวทิยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนด

 ส่วนราชการสังกัดกระทรวง
 ส านกังานรัฐมนตรี
 ส านกังานปลดักระทรวง
 กรมอุตุนิยมวทิยา
 ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
 ส านกังานสถิติแห่งชาติ

 องค์กรมหาชนและรัฐวสิาหกจิ ที่สังกัด ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากดั(มหาชน), บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั, ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)






